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КАЗАХСКИЕ ОРНАМЕНТЫ В ПОРТУГАЛЬСКИХ БАЛБАЛАХ 

 

                                                           Омаров Е.С., 

                                                  Президент Академии Кайнар 

                                                E-mail:  yerengaip_omarov@mail.ru  

 

В одной из визитов в Португалию по приглашению Географического 

Общества Лиссабона, действительным членом которого я являюсь, мне удалось 

посетить географическое общество и музей при нем. При содействии 

географического общества Лиссабона в архивах общества были обнаружены 

древние карты, где указаны территории  древнего Казахстана. Эти карты мы имели 

возможность сфотографировать. А самыми уникальными открытиями для нас 

стали скульптуры – балбалы, которые экспонировались в центральном 

археологическом музее Лиссабона. Кроме самого факта наличия балбалов в столь 

далеком западе Евразийского материка, было неожиданностью их схожесть  со 

степными изваяниями.  Они такие же, какие встречаются по всей территории 

Евразии. Очертания людей, изображенные на скульптурах, четкие, и в их лицах 

явно можно заметить признаки представителей монголоидной расы (см. рис. 1, где 

приведена фотография 3-х балбалов, выставленных в музее). Еще более 

удивительным на этих балбалах явилось наличие  типичных казахских орнаментов 

на одежде, напоминающей чапаны. В орнаменте изображены казахские узоры - ою 

и  кереге юрты. Балбалы условно датируются 2 в. до н.э. - 3 в. н. э. и обнаружены 

на севере Португалии и Испании. Эти скульптуры обследовались довольно 

тщательно учеными Западной Европы, в основном, Португалии, но нет до сих пор 

четкой  этнической  идентификации  этих воинов, хотя есть некоторые 

предположения.  

В данной статье мы попытаемся дать свое видение этническому 

происхождению этих португальских балбалов. В русскоязычной научной 

литературе информация об этих скульптурах отсутствует. Первое мое знакомство с 

балбалами состоялось в 2006 году в ходе поездки в Лиссабон, краткое сообщение 

об этом факте было сделано в 2008 году на сайте университета Кайнар и в книге 

[1]. За период 2007 – 2011 годов были просмотрены   и изучены соответствующие 

исторические и в основном археологические источники, посвященные этим 

португальским скульптурам, или как у них принято - иберийским воинам.  В 

древние времена не было отдельных государств, как Испания и Португалия, эта 

территория именовалась Иберийским полуостровом. Эти статуи из той  древней 

эпохи. Они были найдены на территории современных Португалии и Испании, 

точнее в Северной части этих двух стран. Эти находки археологических раскопок, 

очевидно, принадлежат к периоду пред-истории. Почти невозможно определить, 

кто воевал  против кого. Но ясно то, что этот район был на севере Португалии и 

Испании. Неизвестно также по какому поводу эти скульптуры создавались.  

Трудно сказать с уверенностью, были ли  это воины  из Иберийского 

полуострова или они завоеватели этих мест.  Но можно предположить в какой-то 

степени, что они в этих местах надолго прижились, иначе нет смысла создавать 

такие изваяния в большом количестве. В данном случае некоторые предположения 

можно сделать также опираясь на устные истории того периода. Научный анализ 

данных археологических находок начался где-то в середине 18 века в Португалии 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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[2]. Здесь приведены все измерения и визуальные описания статуек  ―Estatuas‖, так 

называют их в Португалии. Они были найдены, возможно в Montalegre, Tras-os-

Montes в Outeiro Lezenho, что находятся на севере Португалии примерно в 1785 

году. Возможно эти ранние исследования могут быть не приемлемыми в качестве 

научной работы в понятии  нашего времени, так как они имеют только 

описательный характер. 

В дальнейшем ситуация меняется. Более полное описание найдено в работах 

[3], где  автор поместил множество фотографий этих статуй. Ниже мы приводим 

несколько фотографий воинов тех далеких  времен. В  работе  эти фотографии 

даны  в черно-белом варианте, так что воспроизведение не может быть более 

ярким, но и они вызывают у нас большую заинтересованность. Именно на этих 

изображениях мы увидели типично казахские узоры – ою! (см. рис. 2). Откуда они 

могли появиться в этой далекой стране?!  

В тексте данной работы не упоминается этническая идентификация  воинов. 

Вся имеющаяся информация носит описательный характер, не полностью 

представлено описание места, где это  было найдено, что хотя и являлось 

предметом исследования, мы не знаем, что находилось рядом, например, курганы 

или места захоронения. Визуальный аспект объекта, который  включает положение 

ноги, руки, оружия и т.д. описан в не полном объѐме.       Нет  этнической  

идентификации  воинов. В описании всех  этих  находок археологических раскопов 

дается перечень возможных цивилизаций, к которым они могут принадлежать, 

такие  как цивилизация: Кельтов, Кастро, Галицийская или Галиция и т.д. Эти 

названия были использованы для обозначения жителей региона Северной 

Португалии, прилегающих к Испании того периода. 

В Португалии серьезный научный анализ  археологических находок в общем 

культурном контексте начался примерно только в 20 веке. Эти изваяния были 

созданы в те далекие времена, когда в тех местах еще не было письменности. 

Поэтому португальские исследователи считают, что ученый должен полагаться  на  

некоторые устные  традиции в качестве основы для этнического предположения. 

Такое впечатление, что это особо никому не нужно, видимо всех смущает 

нетипичный внешний вид этих воинов. Тем не менее, эти балбалы считаются 

самым значимым экспонатом, как бы символом данного музея, как Мона Лиза для 

Лувра.  Но что интересно, ни один исследователь не обратил внимания на узоры на 

одеждах этих воинов.  

И все же кто они? Здесь нам должны дать подсказку типично казахские узоры 

– ою! Откуда они могли появиться в этой далекой стране, кем они были завезены? 

Скифы или киммерийцы, или еще кто-то из Азии, так как мы не должны 

сбрасывать со счетов азиатскую внешность этих воинов. Интересно также, что 

среди них нет женских изваяний. Есть одна подсказка, что они могли прибыть 

морским путем.  Так как в одной из работ [4] дается описание мест, где были 

найдены эти скульптуры. Автор  дает краткую информацию о вырубке лесов на 

северо-западе Португалии в бронзовом веке. Целью автора является 

топографическое описание поля боя. И здесь мы не встречаем сведений об 

этнической идентичности воина. Тут вырубка леса была произведена, видимо, для 

строительства кораблей. Тогда первым претендентом становятся киммерийцы, 

кораблестроители древности [5].  Киммерийцы – по-казахски кемеры, и не отсюда 

ли происходит термин «кеме» - корабль. Также протоказахи называли людей, 

которые строили корабли, кеме – кемеры, т.е. кораблестроители. Эль-кемеры, 
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строившие корабли для всего сако-скифского мира, жили на побережье 

Каспийского и Черного морей.  

Есть и другой интересный факт – это древнегреческая  карта Ойкумены (см. 

[6] рис 2 стр. 43)  I тысячелетия до н.э.  На карте видны места  проживания 

киммерийцев возле Черного моря и побережья Атлантического океана на 

Иберийском полуострове.  Такой разброс в расселении киммерийцев имеет 

единственное объяснение: они как мореходы могли  в поисках лучших мест 

проживания оказаться в любых прибрежных зонах материка,  могли при 

переселении в дальние края скооперироваться со скифами - саками. Например, 

известно, что киммерийцы еще до нашей эры совместно со скифами – ашкенази 

переселились в западную Месопотамию и Малую Азию. На участие саков в этом 

походе  может указать наличие на левом боку на одном из изваяний типично 

сакского солярного знака – свастики или креста (см. рис.3).  Мы тут не стали 

обсуждать  круглые щиты и мечи, изображенные на фотографиях, которые тоже 

схожи скифскому вооружению (см. рис.4). Таким образом, как нам кажется, на 

этих скульптурах изображены скифы или киммерийцы  
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Түйін 

Мақалада Лиссабонның орталық археологиялық мҧражайында кӛрмеге 

қойылған мҥсіндер –португалиялық балбалдардың этникалық шығу тегі еуразия 

даласын мекендеген кемерлік сақтармен байланысты деген жорамал ҧсынылады. 

                                                                  

Резюме 

В статья дана попытка раскрыть этническое происхождение португальских 

балбалов, предполагается, что на этих скульптурах изображены скифы или 

киммерийцы. 
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ҚАЗАҚСТАН  –  ЕУРАЗИЯНЫҢ КӚЛІК ТОРАБЫ 

 

Сапарбаев Ә.Ж., 

Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері,  

Қазақстан Республикасы Ҧлттық ғылым 

 академиясының Қҧрметті академигі,   

экономика ғылымдарының докторы,  профессор 

 

Мақалада Қазақстан экономикасы өсуінің жоғары қарқыны  ұзақ мерзімді 

жоспарлауға негізделген  дамуының өз моделін құру мен іске асырудың  тиімділігі 

туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: Қазақстан, экономика, көлік, транзит, даму, жоспар, 

басымдықтар.    

 

Қазақстан экономикасы ӛсуінің жоғары қарқыны  ҧзақ мерзімді жоспарлауға 

негізделген  дамуының ӛз моделін қҧру мен іске асырудың  тиімділігін дәлелдейді.  

Мемлекет  дамуының  ҧзақ мерзімді басымдықтарын жариялаған тҥбегейлі  қҧжат  

Қазақстан Республикасы Президентінің елдің 2050 жылға дейінгі дамуының ҧзақ 

мерзімді стратегиясын айқындап берген «Қазақстан-2050».   Елбасымыз ӛткен 

жылдың қараша айындағы «Нҧрлы жол – болашаққа бастар жол»  Жолдауында  

2015-2017 жылдар кезеңінде  экономикалық даму жоспарына  Ҧлттық қордан жыл 

сайын 3 млрд доллардан бӛлінетінін жеткізді. Әсіресе, кӛлік-коммуникация 

саласын дамытуға ҧлттық маңызға ие ерекше басымдық беріліп отыр.  

Елдің бірыңғай экономикалық кеңістігін дамыту кӛп жағдайда әр ӛңірдің 

кӛлік инфрақҧрылымы дамуының дәрежесіне байланысты. Осыған орай, 

ӛңірлердің кӛлік жҥйесін теңгерімді дамыту және орталықсыздандыру ҥрдісінің 

сақталуымен кӛлік қызметін мемлекеттік реттеу мәселелерінде орталық және 

жергілікті органдардың ӛзара іс-қимылын кҥшейту қажеттілігі барынша ӛзекті 

болып табылады. Кӛлік қызметтері оларды алушыларға, атап айтқанда халықтың,  

экономиканың мҧқтаждықтарына,  сондай-ақ елдің бірлігін, қорғанысы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталуы 

тиіс. 

Негізгі стратегиялық қҧжаттарды дамытуға әзірленген, Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша транзитік тасымалдардың тиімділігін арттыру, 

кӛлік қызметтеріне қазіргі және болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру, 

олардың сапасын жақсарту ҥшін кӛлік кешенін озыңқы дамытуды басты мақсат 

етіп айқындаған, Қазақстан Республикасы мемлекеттік кӛлік саясатының 2020 

жылға дейінгі кезеңге арналған тҧжырымдамасы кӛлік кешенін дамытудың 

бастамасы болды. 

Жаһандану жағдайында Қазақстанның  кеңбайтақ  аумағын ескере отырып,  

экономиканың және  мемлекеттің  бәсекеге  қабілеттілігі  кӛбіне кӛлік-

коммуникация кешенінің  тиімді  қызметіне  байланысты болады. Мемлекеттік 

кӛлік және транзиттік  саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы кӛлік 

инфрақҧрылымы отандық  тауарлардың, қызмет кӛрсетулердің және  тҧтас 

экономиканың   бәсекеге қабілеттілігінің кепілдігі болып табылады. 

Кӛлік инфрақҧрылымының  дамуы мен  тиімді жҧмыс істеуі  елеулі дәрежеде 

мемлекеттің саясатына  байланысты болатын кӛліктің темір жол, автомобиль, 

қалалық жолаушылар, әуе және су кӛлігі тҥрлерін қамтиды. Қазіргі жағдайда кӛлік 
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Қазақстан экономикасында маңызды рӛл атқарады. Республиканың қалалары мен  

елді мекендерін ӛзара байланыстыра отырып, кӛлік мемлекеттің аумақтық және 

әкімшілік  тҧтастығын қамтамасыз етуде, оның қорғаныс қабілеттілігі мен 

қауіпсіздігінде негізгі рӛл атқарады. 

 Қазақстанның географиялық ерекшеліктері (кең-байтақ аумағы, теңізге 

шығатын жолының болмауы, елді мекендерінің және табиғи ресурстарының 

біркелкі орналаспауы) кӛлік жҥйесіне жоғары тәуелділіктің себебі бола отырып, 

оның экономикасын әлемдегі барынша жҥк қажеттілікті экономикалардың  бірі 

етеді. 

Еуропа мен Азияның  тоғысында  орналасқан  Қазақстан Азия елдеріне Ресей 

және Еуропамен географиялық жағынан баламасыз жер ҥсті кӛлік байланысын  

ҧсына отырып, айтарлықтай транзиттік әлеуетке ие. Республика әуе кеңістігінің 

тартымдылығы мен транзиттік  әлеуеті де ӛсуде.  Аса кӛлемді ӛткізу  нарықтары 

бар елдермен кӛршілес болу да отандық кӛлік жҥйесінің дамуын  перспективалы 

етеді. 

Жерінің   біршама жазықтығы  және табиғи тастың ҥлкен қоры  болуы темір 

жол және автомобиль кӛлігінің коммуникацияларын кедергісіз дамытуға мҥмкіндік 

береді.  Жер ҥсті жолдары қатынасы желісінің негізгі ҥлесі автомобиль және темір 

жолдарға (тиісінше 88,4 және 14,0 мың км) келеді. Пайдаланатын су жолдарының 

ҧзындығы 3,9 мың км, әуе трассаларының ҧзындығы -  61 мың км қҧрайды. 1000 

шаршы км аумақтағы кӛлік желісінің тығыздығы: 5,1 км темір жолды, 32,4 км 

қатты тӛсемді автомобиль жолдарын, 1,5 км ішкі су жолдарын қҧрайды.     

Иә, қазіргі уақытта елімізде автокӛлік жолын да, темір жолын да салу 

қарқынды жҥргізіліп жатыр.  Аталған жҧмыстарды тыңғылықты атқару ҥшін мол 

қаржының да керек екендігі тҥсінікті. Ол қаржы бар да. Атап айтқанда, 2015 жылы 

жол жобаларын жҥзеге асыруға Ҧлттық қордан – 178 млрд теңге, 2016 жылы 143,3 

млрд. теңге бӛлінеді. Бӛлінетін қаржы осымен доғарылмақ емес, қаржыландыру 

2020 жылға дейін жалғасады. Қосымша 200 мың жаңа жҧмыс орны қҧрылады. 

Географиялық жағынан алғанда Қазақстанның территориясы тиімді транспорт 

кеңістігінде орналасқан. Бір жағынан Қазақстан, Азия-Тынық мҧхиты аймағын 

Еуропамен, Ресейді Орталық Азия елдерімен, Таяу Шығыс және Парсы шығанағы, 

Ҥнді мҧхиты елдерімен байланыстыратын торапты алып отыр. Қазақстан ҥшін 

аталған секторды дамыту барысында бір қиындық – еліміздің контиенталдық жағы-

нан алғанда ішкері, ашық теңізден алыс орналасуы. Транзиттік мҥмкіндіктерді 

дамытудың геоэкономикалық жағын алатын болсақ, біздің кӛршілеріміздің 

экономикалық жағынан даму деңгейі, саяси жағдайының қалпы қалай деген 

мәселелерге ҥлкен мән беруге тура келеді. Егер қандай да бір мемлекет тиімді 

транзит торабында орналасып және оны одан әрі дамытуға бағытты жҧмыс жасаса, 

алайда осы елдің кӛрші мемлекеттерінің экономикалық, саяси жағдайлары 

тҧрақсыз, қалыпсыз болса, сыртқы экономикалық қарым-қатынасты дамытумен 

қатар, транзиттік мҥмкіндіктерді алға жалжыту ӛте қиын болады. Бҧл мәселеге 

келгенде Қазақстан ҥшін тиімді және тиімсіз жақтар да бар. Дегенмен біз ТМД 

елдерін бір-бірімен байланыстыратын бірден-бір ҥлкен территориялы мемлекетпіз, 

біздің солтҥстігіміздегі Ресей де, оңтҥстігіміздегі елдер де дамушы мемлекеттер, 

қарым-қатынастары, сауда-саттықтары, алыс-берістері артып келе жатырған елдер, 

сонымен қата, Қазақстан геоэкономикалық жағынан алғанда Орта Азия елдерімен 

басқа да рынокты, ҥлкен серпінмен дамып жатқан Қытаймен, Қытайдың батыстағы 

белсенді дамып жатырған Шыңжаң-Ҧйғыр автономиялы ауданымен байланыс-
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тырушы дәлізді иеленіп отыр. Алдағы уақытта ТМД аумағында, оның ішінде ТМД-

ның Еуропаға жақын орналасқан елдері мен Орталық Азияны, ТМД-мен – Оңтҥстік 

Шығыс Азия елдері, Қытаймен арадағы тауар тасымалы, Ресеймен Оңтҥстік Азия 

елдері, Пәкістан, Иран, Ҥндістан елдері арасындағы, жалпы Еуропа мен Азия 

арасындағы сауда-саттықтың, тауар айналымының, тауар тасымалының артуына 

байланысты Қазақстанның транзиттік жҥк тасымалы мҥмкіндігімен рӛлі тек арта 

бермек. Аймақтағы геосаяси жағдай және оның тҧрақтылығы транзиттік жҥк тасы-

малымен транзиттік инфрақҧрылымды дамытуда шешуші орын алатын 

факторлардың бірі. Аталған территориядан жҥктің қауіпсіз ӛтуіне тек геоэкономи-

калық қалыппен техникалық мҥмкіндіктердің жағдайы ғана әсер етіп қоймай, 

сонымен қатар аймақтағы елдердің бір-бірімен қарым-қатынасы, жҥргізіліп 

отырған сыртқы саясаты да ҥлкен әсер етеді.  

Қытай экономикасының, атап айтқанда оның батыс ӛңірлері экономикасының 

қарқынды ӛсуі, бҥгіннің ӛзінде әлемдік нарықтарға тауарлардың алуан тҥрін 

жеткізу қажеттілігін туғызып отыр. Сонымен бірге, мамандардың бағалауы 

бойынша, Қазақстанда транзиттің даму деңгейі саланың және тҧтас алғанда 

республиканың әлеуетіне сай емес. Мысалы, 2013 жылы Қытайдың ЕО  елдерімен 

сыртқы сауда кӛлемі 210 млн. тоннаны қҧрады, алайда Қазақстан 

Республикасының аумағы бойынша осы бағыттағы транзиттік тасымалдың кӛлемі 

шамамен 3 млн. тонна болды. 

Кӛлік дәліздері желісі географиялық жағынан ӛнеркәсіптік және шаруашылық 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. Ӛңірлік даму, ӛндірістік кҥштерді 

орналастыру және халықты қоныстандыру перспективаларын ескере отырып, оны 

одан әрі оңтайландыру және ішінара қайта бағдарлау қажет болады. 

Кӛліктің негізгі тҥрлері бойынша транзиттік дәліздердің әлеуетті транзиттік 

мҥмкіндіктерін пайдалану тӛменгі кестеде кӛрсетілген. 

 

Кӛлік тҥрі 2013 жылғы 

транзиттің кӛлемі 

Әлеуетті 

мҥмкіндіктер 

Әлеуетті  

пайдалану 

Темір жол кӛлігі, 

млн. тонна 

10, 05 30,0 30 % 

Автомобиль кӛлігі, 

млн. тонна 

0,95 3,0 12 % 

Әуе кӛлігі,                      

млн. ҧшақ-км 

107,7 342,5 25 % 

Су кӛлігі, млн. 

тонна 

0, 750 2,5 6 % 

 

Әлемдік экономикадағы жағдай ел экономикасындағы қҧрылымдық 

реформаларды жетілдіруге және жаңа сынақтар кезінде тҧрақты дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған қағидаттар мен тапсырмаларды жҥзеге асыру 

мақсатында елімізде жан-жақты іс-шаралар қарастырылып, қолға алынғаны баян 

етілді. Инновациялық-индустриялық дамуды кҥшейте тҥсу, қамтымды экономика 

қҧру, кӛлік-логистика, шағын және орта бизнесті қолдау, тҧрғындардың 

әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайын жақсарту бағытында тың мҥмкіндіктер аз еместігі 

атап кӛрсетіліп, оны тиімді қолдануға талап барынша кҥшейтілетіндігі айтылды. 

Оның ҥстіне, экономиканың дамуы қазақстандықтардың тҧрмыс жағдайымен 

тығыз байланысты. Сондықтан да Президент бҧған дейін жинақталған Ҧлттық 
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қордың қаржысын пайдалану қажеттігі тҧрғысында ӛте салмақты шешім 

қабылдады. Қазір бҧл қаржының бір бӛлігі жҧмыс орындары санын арттыру, 

экономиканы қолдау арқылы әлеуметтік мәселелерді шешу, шағын және орта 

бизнесті қолдау, инфрақҧрылымдық жобаларды дамыту арқылы экономикаға 

жәрдемдесу, сонымен бірге, еліміздегі ҥлкен проблемалардың бірі – еліміздің әр 

ӛңіріне қатынайтын кӛлік жолдарын салу ҥшін жҧмсалатын болады. 

Соңғы  жылдары еліміздің  кӛлік-коммуникация  кешенінің негізгі  

кӛрсеткіштері тҧрақты ӛсіп келеді.  

Кӛлік  жҥйесінің инфрақҧрылымын  дамыту  және  интеграциялау жӛніндегі  

мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, 2020 жылға  қарай  республика Еуропа мен Азия 

 ӛңірлерінің нарықтары  арасындағы негізгі  логистикалық  операторы және басты 

транзиттеушісіне айналуы тиіс.  Сол тҧста Қазақстан  арқылы транзит кӛлемі  

екі есеге артып, 30 млн. тоннаға жетеді деп кҥтілуде.  

Бірінші кезекте, әрине, ол теміржол, автомобиль және әуе қатынасына 

қатысты. Бҧл бағыттар бізде онсыз да дамып жатыр, алайда, Президент ӛз 

Жолдауында бҧл бағыттарға жаңаша серпін бермек. Ӛңірлік жобаларды жҥзеге 

асырумен қатар, қазір дамытылып жатқан индустриялық бағдарламаларды 

қолдауға Дҥниежҥзілік банк, Азия даму банкі, Еуропа Қайта қҧру және даму банкі 

сияқты қаржы институттары тартылады. Мҧның барлығы, бӛлінетін біздің ӛз 

қаржымызды қоса алғанда, ел азаматтары алдындағы кепілдемеміз бен әлеуметтік 

міндеттемелерімізді толық кӛлемде орындауға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, 

бюджеттің кіріс бӛлігін айтарлықтай толықтырары сӛзсіз әрі олардың орындалып 

қана қоймай, ӛсе тҥсетініне біз сенімдіміз. 

Ҧлттық қордан қаржы бӛлу бізге жҧмыс орындарын ашып, жаңа салық 

енгізуге, сонымен бюджеттің кіріс бӛлігін толықтыруға және жоғарыда 

айтқанымдай, әлеуметтік міндеттемелерімізді орындауға жағдай туғызады. Сӛйтіп, 

Ҧлттық қордан айтарлықтай қаржы бӛлінбек. Соның бір бӛлігі проблемалық 

несиелер мәселесін шешуге бағытталатын болады. Бҧл мәселені проблемалық 

несиелер қорын қосымша капиталдандыру арқылы шешу кӛзделген. 

Мемлекеттік бағдарлама аясында шамамен 30 мың шақырым республикалық 

маңызы бар автожолдарда кҥрделі жҧмыс жҥргізу жоспарланып отыр. «Батыс Еу-

ропа – Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізінің жобасы аяқталу кезеңінде.  

Бҥгінгі кҥні қҧрылысы аяқталуға жақын қалған, ғасыр жобасы атанған «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік дәлізінің еліміздің экономикасына берері кӛп. 

Бес ғасыр ӛткеннен кейін қайта жанданып отырған Ҧлы Жібек жолы бойындағы 

ӛңірлердің дамуы қарқын алып, ішкі және сыртқы сауда дамиды. Мҧхиттар мен 

теңіз жолдарынан алыс жатқан Қазақстанның теңізге шығу мҥмкіндігі артып, кӛлік 

кешенінің қарқыны еселеп артады. 

Кӛлік  инфрақҧрылымы  –  индустриялық экономика мен қоғамымыздың 

тамырына қан жҥгіртетін басты  жҥйе. Елімізде  «Астана – Қарағанды – Алматы», 

«Астана – Павлодар – Ӛскемен», «Алматы – Қапшағай – Ӛскемен» автожолдарын 

салу басталды. Осы бағыттар бойынша пойыздар қазірдің ӛзінде екі есе жылдам 

жҥріп жатыр. 

Теміржолдар қҧрылысы ӛңірлік және тіпті жаһандық ауқымда да нағыз 

дҥмпуді бастан ӛткерді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 2500 км. жол 

салынды. Қазақстан – Тҥрікменстан – Иран халықаралық желісінің учаскесі, Қытай 

мен Еуропа арасында жҥк жеткізуді жеделдеткен Жетіген – Қорғас магистралі 

салынды. Жаңа Жезқазған – Бейнеу, Арқалық – Шҧбаркӛл, Ақсу – Дегелең, 
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Хромтау – Алтынсарин, Шар – Ӛскемен жолдары арақашықтықты жҥздеген 

шақырымдарға қысқарта отырып, елдің солтҥстік, орталық, батыс және шығыс 

ӛңірлерін ӛзара тікелей байланыстырды. Ақтоғай – Достық жолының транзит ҥшін 

шешуші учаскесінің ӛткізу қабілеті ҧлғайтылды. 

Болат магистральдардың бҧрын-соңды болмаған қҧрылысы ел ҥшін мҥлде 

жаңа салалар – теміржол машиналарын жасау ісін туындатып, аса ауқымды 

аумақтағы ӛмірге жан бітірді. 

Осылайша, қысқа мерзім ішінде тҧйықталушылықтан жол қиылыстарына 

айналдыра отырып, Қазақстанды Еуразияның кӛлік торабына айналдыру жӛніндегі 

стратегиялық міндет шешім тапты. Кӛлік экономиканың дамуы ҥшін «шӛлмектің 

мойыны» бола алған жоқ. Керісінше, тауарлар мен қызметтерге, жҧмыс кҥшіне 

тҧрақты сҧраныс туғыза отырып, ол неғҧрлым ықпалды ынталандырушылардың 

біріне айналды. 

Елбасы логистикалық қызмет кӛрсету секторын дамыту қажеттігін қадап 

айтты. Ең алдымен біздің жҥктерімізді тасымалдау ҥшін Кеден одағы аумағын ба-

рынша пайдалану туралы сӛз болып отыр. Ҧзындығы 1200 шақырым болатын 

Жезқазған – Шалқар – Бейнеу жаңа теміржолы салынуда. Ол орталықтың кӛптеген 

аудандарына жан бітіріп, елдің шығысы мен батысын тікелей байланыстырады. 

Бҧл орасан қҧрылыс 2015 жылы аяқталады. Бҧл магистраль Каспий мен Кавказ 

арқылы Еуропаға шығуға мҥмкіндік береді. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

дәлізінің маңызы  ерекше, Парсы шығанағына шығу ҥшін Тҥрікменстан мен 

Иранға теміржол тартылды. Келешекте Қазақстан теңізге шығатын жолдары бар 

елдерде логистика орталықтарын қҧруға инвестиция салуға тиіс. Жҥктерді кедендік 

ӛңдеу мерзімдерін қысқартып, шекара ӛткелдерінің ӛткізу мҥмкіндігін арттырып, 

Ақтау портының қуаттылығын кҥшейтіп, экспорт–импорт операцияларының 

ресімдерін жеңілдету қажеттігі айтылды. 

Президентіміз Нҧрсҧлтан Назарбаев ең әуелі экономиканы дамытуды қолға 

алғанда да жол мәселесіне баса назар аударғаны белгілі. Ӛңірлерді 

байланыстыратын кҥрежолдың да, ауыл-ауылға қатынайтын қара жолдың да 

жағдайлы болуы ғана экономикасы дамыған, ӛркениетті елдер қатарына қосылуға 

алғышарт жасайтынын бек тҥсінген Елбасы мҧны ерте бастан ойластырғанын 

ӛмірдің ӛзі кӛрсетіп отыр. Яғни, жҥйелі жҧмыстың арқасында қара жолға да кӛп 

мән беріле бастады. Алдымен Астана мен Алматының арасын жалғап жатқан ҥлкен 

жолдың жағдайы тҥзелді. Онан соң Щучье – Астана кҥрежолы жасалды. Бҧлардан 

соң тек Қазақстанды ғана қамтып қоймай, Батыс Еуропа мен Батыс Қытайды 

тікелей байланыстыратын ғасыр жобасы іске асты. Ғасыр жобасы атанған «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық кӛлік дәлізі  халықтың игілігі ҥшін жасалған 

жоба. Халықаралық кҥрежолдың жалпы ҧзындығы 8445 шақырым болса, ал 

Қазақстан аумағынан ӛтетіні  2787 шақырым. Бҧл автодәліздің қазақстандық бӛлігі 

әлемдік маңыздағы ең ірі транзиттік жоба болып табылады. 

Қҧрлықтар арасында алтын арқау болатын кӛлік дәлізі Қазақстанның 5 

облысының аумағынан ӛтеді. Бҧл жолдың рахатын тек Қазақстан ғана кӛрмейді. 

Мәселен, бҥгінде Қытайдан Батыс Еуропаға теңіз арқылы жҥк жеткізуге тура 40 

кҥн уақыт кетеді екен. Ал «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» кҥрежолы іске асқаннан 

кейін Еуропа мемлекеттеріне жҥкті қаражолмен жеткізуге бар-жоғы 10 кҥн ғана 

шығындалатын болады. Осыдан-ақ біраз дҥниенің сырын тҥсіне беріңіз. Болжам 

бойынша, 2020 жылға қарай жҥк айналымының кӛлемі 2,5 есе кӛбеймек. 
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Жол – қасиетті ҧғым. Кӛліктің жай-кҥйі мен дамуы еліміз  ҥшін ерекше 

маңызға ие. Ол қатынас қҧралы ғана емес, ӛркениеттің, мәдениеттің, ел дамуының 

қозғаушы кҥші екендігі мәлім. Яғни, бҥгінгі кҥні қҧрылысы аяқталуға жақын 

қалған, ғасыр жобасы атанған «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік дәлізінің 

еліміздің экономикасына берері кӛп.  Соның бірі, ҧлы жол бойында заманауи 

талаптарға сай келетін сервистік қызмет кӛрсету нысандарының пайда болып, 

жҧмыс істей бастауы. Дәлірек айтқанда, бҧрынғы замандардағы керуен 

сарайлардың бҥгінгі уақытқа сай келетін нҧсқалары қажет. Жол жҥріп келе жатқан 

жолаушы аялдап, тамақтанып, тынығып, демалуына, кӛлігіне май қҧйдыртып, кем-

кетік жерлерін жӛндетіп алуына толық мҥмкіндік жасалуы тиіс. Сондықтан «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық кӛлік дәлізі аумағында сервистік жҥйені 

дамытуға кӛңіл бӛлініп отыр. Қазіргі таңда бҧл бағытта бірқатар жҧмыстар қолға 

алынған. 

Тағы бір мәлімет. Әлем кәсіпкерлері теңіз арқылы тауар тасымалы ҥшін 

жылына 700 миллиард АҚШ долларынан астам шығын шығарады. Егер осы жҥк 

керуенінің белгілі бір бӛлігі автокӛлік арқылы Қазақстанның ҥстімен 

тасымалданатын болса, онда біздің ел зор байлыққа кенелетіні сӛзсіз 

Біріншіден, Каспий теңізінің мҥмкіндіктері барынша пайдаланылуда. Ақтау 

портын жаңғырту оны ол арқылы Каспийдегі жҥк айналымының ҥштен бірі жҥзеге 

асырылатын ең ірі кӛлік торабына айналдырды. 

Екіншіден, Қазақстан отандық тауарлар ағымы ӛсіп келе жатқан ӛзге елдер 

порттарында берік орын алды. Бҥгінде шетелдік порт активтері қатарында Баку 

астық терминалы, Қара теңіздегі Батуми порты, Балтық теңізіндегі Вентспилс 

астық терминалы, Тынық мҧхиттағы Ляньюньган портындағы Қазақстан-Қытай 

терминалы бар. Осындай «десанттың» арқасында теңізден алыс жатқан Қазақстан 

барлық бағыттар бойынша әртараптандырылған порттық инфрақҧрылымды қҧра 

білді. 

Ҥшіншіден, тіпті, экономика ҥшін ең бір кҥрделі уақыттардың ӛзінде қҧрлық-

тық коммуникациялардың барлық тҥрлерін дамытуға ауқымды инвестициялар 

бағытталды. Қҧбырлы ӛткізгіш саласында әлемнің ең ірі рыноктарының біріне 

мҧнай мен газды экспорттау ҥшін Қазақстан – Қытай бағытында жаңа кӛлік 

дәліздері қҧрылды. Оның сыртында Каспий ӛңірінен мҧнай жеткізуде негізгі 

маршрутқа айналған КҚК мҧнай қҧбыры салынды. 

Теміржолдар қҧрылысы ӛңірлік және тіпті жаһандық ауқымда да нағыз 

дҥмпуді бастан ӛткерді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 2500 км. жол 

салынды. Қазақстан – Тҥрікменстан – Иран халықаралық желісінің учаскесі, Қытай 

мен Еуропа арасында жҥк жеткізуді жеделдеткен Жетіген – Қорғас магистралі 

салынды. Жаңа Жезқазған – Бейнеу, Арқалық – Шҧбаркӛл, Ақсу – Дегелең, 

Хромтау – Алтынсарин, Шар – Ӛскемен жолдары арақашықтықты жҥздеген 

шақырымдарға қысқарта отырып, елдің солтҥстік, орталық, батыс және шығыс 

ӛңірлерін ӛзара тікелей байланыстырды. Ақтоғай – Достық жолының транзит ҥшін 

шешуші учаскесінің ӛткізу қабілеті ҧлғайтылды. 

Болат магистральдардың бҧрын-соңды болмаған қҧрылысы ел ҥшін мҥлде 

жаңа салалар – теміржол машиналарын жасау ісін туындатып, аса ауқымды 

аумақтағы ӛмірге жан бітірді.  Осылайша, қысқа мерзім ішінде тҧйықталу-

шылықтан жол қиылыстарына айналдыра отырып, Қазақстанды Еуразияның кӛлік 

торабына айналдыру жӛніндегі стратегиялық міндет шешім тапты.  
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Қазақстанның «қҧрлықтық тҧзақтан» қалай шыққаны жайында  Таяудағы екі 

бірдей  Жезқазған – Бейнеу және Арқалық – Шҧбаркӛл теміржолының іске 

қосылуы, сондай-ақ, алдағы Қазақстан – Тҥрікменстан – Иран магистралының 

пайдалануға берілуі біздің еліміздің кӛлік стратегиясының шешуші сатысын 

тиянақтайды. Осының арқасында Қазақстан уақыт пен кеңістіктің кең ауқымды 

нарығында айрықша орынды иелене білді. 

Еліміз «Ӛзбекстан-Тҥрікменстан-Иран-Оман» халықаралық транзиттік-

кӛліктік дәлізіне қосылды. Бҧдан еліміздің транзиттік әлеуеті тағы әлденеше 

артқанын кӛреміз. 

Қазақстан аумағы арқылы Солтҥстік-Оңтҥстік, Шығыс-Батыс ірі халықаралық 

кӛлік дәліздерінің ӛтетіндігін баяндалды. Еліміздің географиялық қолайлы 

орналасуы мен Еуразиялық қҧрлықтағы мҥмкіндігі мол. Қазақстанның 

стратегиялық даму бастамашылығында елді кӛлік-логистикалық хабқа айналдыру 

мен транзиттік әлеуетін арттыра тҥсудің маңызы зор. Сондықтан, еліміз ғаламдық 

еуразиялық кӛлік жҥйесін дамытуға мол ҥлес қосып келеді. 

Қытай экономикасының дамуына орай жҥк ағындарын Орта Азия, Иран және 

Парсы шығанағы елдеріне бағыттау, бҧрынғы дәстҥрлі теңіз жолынан қҧрғақ жер 

арқылы трансқҧрлықтық бағдарға бҧру қолайлы екені белгілі. Яғни, қосымша жҥк 

ағындарын тарту әлеуетінің молдығы байқалады. Мәселен,  аталған елдердің  

арасындағы теміржол кӛлігі арқылы былтыр жҥк айналымы 2013 жылмен 

салыстырғанда 2,3 млн. тоннаға артып, 10 пайызға ӛскен. Барлығы 25 млн. тонна 

жҥкті қҧраған. Оның 41 пайызын осы елдерге Қазақстан аумағы арқылы ӛткен 

транзиттік экспорттық жҥктер қҧрапты. 

Бҧйыртса, 2020 жылға қарай осы елдер мен Қазақстан арқылы ӛтетін жҥктер 

жылына 40 млн. тоннаға жеткізілуі мҥмкін. Осыған орай, жоғарыда аталған  

елдермен халықаралық кӛліктік және транзиттік дәлізді бірлесіп пайдаланудан кӛп 

ҥміт кҥтіп отырғандығын айтып кетуге болады.  

Қазіргі уақытта елімізде автокӛлік жолын да, темір жолын да салу қарқынды 

жҥргізіліп жатыр. Мәселен, жоғарыда атап ӛткен Батыс Еуропа-Батыс Қытай 

дәлізінің қҧрылысы бҥгінде қарқынды жҥргізілуде. Қазақстанның 5 облысының 

аумағы арқылы ӛтіп, Қытайдан шыққан тауарды Еуропадағы діттеген жерге небәрі 

15 тәулікте жеткізуге мҥмкіндік беретін бҧл мегажобаның қҧрылысы 2016 жылы 

толығымен пайдалануға берілетін болады.  

Сонымен қатар, ол отандық компаниялардың ӛнімдеріне деген сҧранысты 

арттыруды және жаңа жҧмыс орындарын ҧйымдастыру ҥшін «Нҧрлы Жол» 

бағдарламасының аясында жоспарланған барлық жобаларды қаржыландыруды 

ақпан айынан бастауға тапсырма берілді. Сӛйтіп, ауқымды жобалардың жҥзеге 

асырылу барысында  «Орталық-Оңтҥстік, Орталық-Шығыс және Орталық-Батыс 

жобалары бойынша кӛліктік-логистикалық ифрақҧрылымдарды дамыту ҥшін 1019 

шақырым жолда жҧмыстар жалғасын тауып, жыл соңына дейін 272 шақырымы 

пайдалануға беріледі. Мҧнымен бірге, индустриялық инфрақҧрылымды дамыту 

бағытында алдағы жылы «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА қҧрылысының жҧмысы 

толық аяқталды. 

Кӛліктің барлық тҥрлері ӛзара ҥйлесімді  жҧмыс істейтін болады.  

Интермодальды тасымалдардың кӛлік-логистика орталықтарының желісі 

қҧрылады. Осының барлығы транзиттік тасымал ҥлесінің едәуір ҧлғаюына 

мҥмкіндік береді, олардың негізін контейнерлік тасымалдар қҧрайтын болады.  
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Транзит  мемлекеттің және кӛлік компанияларының бюджетіне елеулі қаржылық 

тҥсімдердің тҥсуін  қамтамасыз етеді.   

Транзиттік әлеуетті пайдалану тиімділігі мемлекеттің қолда бар мҥмкіндігін 

толық кӛлемде іске асыру қабілетімен айқындалады. Қазақстанның транзиттік 

әлеуетін дамыту және тиімді пайдаланудың алғышарты Қытай мен Еуропа 

арасындағы жаңа жҥк ағындарының туындауы  болып табылады, бҧған мыналар 

септігін тигізеді: 

Қытайда іске асырылып жатқан  Бірыңғай кӛлік стратегиясы («Қарқынды 

қадам») және "Go West" («Батысқа қарай жҥру») ҚХР-дің батыс провинцияларын 

жедел дамыту бағдарламасы. Олар ірі кӛліктік инфрақҧрылымдық жобаларды, 

оның ішінде қазақстан-қытай шекарасында қҧрылып жатқан «Қорғас» еркін сауда 

аймағына жаңа темір жол желілерін (атап айтқанда, пайдаланудың алғашқы 

жылдарында тасымалдау кӛлемі жылына 6 млн. тоннадан асатын Цзиньхе – 

Қорғас), сондай-ақ "Шығыс-Батыс" бес стратегиялық автомобиль жолын (соның 

ішінде Ляньюньгань – Қорғас, Шанхай – Хэфэй – Сиань - Қорғас) салуды жҥзеге 

асыруды  кӛздейді, бҧл Қазақстан аумағы арқылы Қытайдан транзиттік жҥк 

ағынының перспективті ҧлғаюын болжауға мҥмкіндік береді; 

Бостон портынан (АҚШ-тың солтҥстік-шығыс бӛлігінде) бастау алып, 

норвегиялық Нарвик портына дейінгі теңіз жолы бойынша ӛтетін Трансазиялық 

темір жол магистралінің (Петропавл – Достық) Солтҥстік дәлізі бағыты бойынша 

Норвегия, Швеция, Финляндия және Ресей аумақтары бойынша ӛтетін, Суэц   

каналы арқылы оңтҥстік теңіз дәлізіне балама болып табылатын АҚШ – ҚХР 

бағытындағы "N.E.W. - corridor" кӛлік дәлізін дамыту перспективалары; 

"NELTI" жаңа автокӛлік бастамасын іске асыру. 

Баламалы бағыттар, атап айтқанда Транссібір магистралі тарапынан қазіргі  

бәсекелестік жағдайында Солтҥстік–Оңтҥстік дәлізі шеңберінде Бандар-Аббас –

Бандар-Анзали – Ақтау порттарын пайдалана отырып, Қытайдың шығыс 

порттарынан шығатын трансмҧхиттық жол жҥктерді тасымалдаудың тартымды 

бағыттарының бірі болуы мҥмкін. 

Бҧдан басқа, әлемдік нарықтың Орталық Азия ӛңіріне және Ресейге әртҥрлі 

тауарлар транзиті бойынша БАЭ алып отырған орнықты коммерциялық жағдайы 

Ақтау теңіз порты арқылы жҥктерді тасымалдау бағытын дамыту ҥшін жағдай 

жасап отыр. Бҧл ретте, шығыс Қытайдан жҥк ағынын осы бағытқа ішінара қайта 

бағыттауға ықпал ететін бірқатар факторлардың болуын атаған жӛн, атап айтқанда:  

жолдағы барлық порттарда  (Дубай – Бандар-Аббас – Бандар-Анзали –Ақтау) 

қазіргі шығындарды мейлінше азайтуға ықпал ететін  еркін экономикалық 

аймақтар режимінің болуы; 

электр тҧрмыс техникасын, халық тҧтынатын тауарларды, доңғалақты 

техниканы, контейнерлердегі жҥкті орнықты тасымалдау бойынша Бандар-Аббас – 

Бандар-Анзали – Ақтау бағытын пайдаланудағы соңғы жылдардың табысты 

тәжірибесі; 

Батыс Қазақтанның мҧнай кен орындарын әзірлеуді жҥзеге асыратын 

Қытайдың бірқатар ірі компанияларының әртҥрлі жҥктерді жеткізуге мҥдделілігі. 

Осы бағыттағы орнықты қызметті ҧйымдастыру Каспийдегі порт 

инфрақҧрылымдарының және кеме қатынасының дамуына ықпал ететін болады, 

сондай-ақ темір жол-паром және қазіргі автопаром қатынасының (РО-РО) 

жандануына серпін береді. Сонымен бірге, Транссібір арқылы ӛтетін жҥктерді 

қайта бағдарлау ҥшін баламалы бәсекелес бағытты іс жҥзінде қҧру бастапқы 
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кезеңде жыл сайын шамамен 100 мың тонна жҥк ағынын және 10 мыңнан астам 

стандартты контейнерлерді қамтамасыз етуге қабілетті. 

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттің одан әрі ӛсуін ескере 

отырып, толассыз тарифті, жеткізу жылдамдығын, жҥктердің сақталуын, 

ақпараттық қамтамасыз етілуін және шекаралық және кедендік  қызметтер 

тарапынан транзиттік кӛліктің қызметіне кедергі болатын әкімшілік 

тосқауылдардың болмауын қамтамасыз ететін транзиттік дәліздерді кешенді 

дамыту қажет. Қолданыстағы магистральдар арасындағы байланыстыратын 

учаскелерді салу жолымен Қазақстан аумағы арқылы  «тҥзетуші» темір жол 

желілерін перспективалық қҧру  транзиттік дәліздердің ӛткізу қабілетін  

Тҥркіменстан, Иран, Тҥркия және Еуропа елдері бағыттары бойынша  жылына 100 

млн. тоннаға дейін кеңейтуге мҥмкіндік береді. Жаңа учаскелерді жобалау оларды 

кейіннен электрлендіруді ескере отырып жҥргізілуі тиіс. 

Трансазиялық темір жол магистралі бойынша  халықаралық тасымалдарды 

қамтамасыз етуде қазақстан-қытай шекарасындағы Достық және Алтынкӛл 

станцияларын  дамыту ерекше маңызға ие.  

Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін дамыту және тиімді 

пайдалану, сондай-ақ кӛлік-логистикалық кластерді іске асыру  шеңберінде  ӛткізу 

нарығында ӛнімдер мен қызметтерді жылжытудың тиімді схемасын 

қалыптастырудағы мемлекеттің, кӛлік ҧйымдарының және тауар ӛндірушілердің 

кҥш-жігерін  ҥйлестіру мақсатында  Астана, Алматы, Ақтау қалаларында, сондай-

ақ Достық  және Алтынкӛл станцияларында және Қазақстанның  басқа да 

ӛнеркәсіптік дамыған ӛңірлерінде мемлекеттік деңгейдегі  ӛңірлік  кӛлік-

логистикалық орталықтар ҧйымдастырылатын болады. 

Жаңа «Батыс Еуропа - Батыс Қытай» магистралі  «Қазақстан - Жаңа Жібек 

жолы» жобасының дамуына елеулі серпін беретін болады.  Ежелден бастап Ҧлы 

Жібек жолы Еуропа мен Азияны керуен жолымен байланыстырып, Батыс пен 

Шығыс ӛркениетінің ӛзара ықпалдасып дамуына мҥмкіндік береді.  Осыған орай,  

2050 жылға қарай ел аумағы арқылы транзит кӛлемі айтарлықтай ӛсетін болады. 

Ежелгі Жібек жолының жаңғыруы, сайып келгенде, оның бойындағы барлық 

елдердің прогресс, ӛркендеу, бейбітшілік, экономикалық және әлеуметтік дамуына 

ықпал саяси тҧрақтылық пен болады. 

Кӛлік саясатының интегралдық жҥйесі – Қазақстанның сыртқы саяси 

қызметінің стратегиялық ресурсы. Сондықтан, халықаралық кӛлік 

коммуникациясы желілерін кеңейту Қазақстанның экономикалық және саяси 

басымдығын арттыруы тиіс, ол ҥшін сыртқы сауда-саттықта тауар айналымы 

ҥрдісін айтарлықтай жеделдету және осыған кететін тікелей және жанама 

шығындарды азайту, республикалық бюджетке тҥсетін валюталық тҥсімнің ҥлесін 

ҧлғайту секілді мәселелер назарда тҧруы тиіс.    

Қазақстан ірі экономикалық және сауда нарығының бӛлігі болып қана қоймай, 

сонымен қатар, Орталық Азия аймағындағы жҥргізушілердің бірі болады. Яғни, 

Қазақстан мемлекеті Еуразияның кӛлік торабына айналып, Орталық Азиядағы 

локомотив болады. 
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Резюме 

В данной статье рассматривается  вопросы транспортно-транзитного 

потенциала для развития Республики.  

 

Summary 

This article discusses the issues of transport and transit potential for the 

development of the country. 

 

 

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚТЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 

ЖӘНЕ ТАРИХИ САНАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Нысанбаев Ә., 

ҚР  ҦҒА  академигі,  филос. ғ. д., 
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филос. ғ. д. 

 

Қазақ философиясы адамзат тарихында ғасырлар бойы қалыптасқан 

әлемдік философияның ажырамас құрамдас бөлігі екені белгілі. Авторлар қазақ 

халқының ой-тұжырымдарының тарих доңғалағының астында жоғалып кетпей 

олар халықтың рухының терең тамырларында бойлай орналасқанын мәлімдейді. 

Түйін сөздер: Қазақстан, тәуелсіздік, философия, тарих, сана. 

 

Адамзат тарихы руханиятының ең маңызды тҥпнегізі оның ақыл-ойынан, 

парасатты дербес ойлау тәжірибесінен байқалады. Ойлаудың ҧғымдық, тҥсініктік 

жҥйеленуі әлемдік философиялық дәстҥрдің жарқын кӛрінісі ретінде танылады. 

Жалпы адами эволюцияның ӛлшемі ретінде даналық ҥлгілерін алуға толық 

болатыны анық. Осы тҧрғыдан алғанда адамзат тарихындағы кез келген халықтан 

философиялық пайымдаудың ҥлкен жҥйелі қҧрылымдарынан бастап ӛлшеулі 

деңгейдегі тҧжырымдар мен тҥсініктерден тҧратын ерекше сілемдер аралығындағы 

кӛптҥрлілікті аңғаруға болады. Олардың барлығына әр қилы бағалау беріп, әр тҥрлі 

ӛлшемдер арқылы сараптаудан ӛткізу міндеті гуманитарлық ғылымдар алдында 

тҧрған қасиетті міндет. Дегенмен негізінен ойлау жҥйесінің адами принциптерінің 

ӛзара ҧқсастығына тәнті боламыз және әрбір мәдениеттің ӛзіндік кӛріністерінің, 

ерекше сипаттарының бар екенін де мойындауға тиістіміз. Міне, осыған орай 

халқымыздың ӛзіндік ойлау жҥйесі, философиялық мәдениеті бар екеніне 

еліміздегі кӛрнекті ғалымдар ӛткен ғасырдың екінші жартысында тҥбегейлі кӛңіл 

бӛле бастады, философиялық мәселелер кәсіби тҧрғыда игеріле бастады. Кезінде 

ӛзіміз қҧрған «Алматылық философия мектебі» деген мәртебелі атаудың ХХ 

ғасырда Еуразия кеңістігінде пайда болуы бекер емес болатын. 

Әрине, қазақ халқының философиялық ойы жайлы еліміз тәуелсіздікке қол 

жеткізгеннен бері ғана толыққанды сипатта зерттеліп, қазақ және орыс тілдерінде 

бірталай еңбектердің жарық кӛргені белгілі. Қазақ философиясы қазақ халқының 

ӛмір сҥру, даму және кӛркею формасы. Олардың кейбірі жеке монографиялар мен 

мақалалар болса, біршамасы оқулық  немесе оқу қҧралы тҥрінде кӛрініс тапты. 
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Бірақ олардың баспадан шығу даналары да, таралу ауқымы да жоғары оқу 

орындарындағы кҥннен кҥнге ҧлғайып келе жатқан зияткерлік рухани байлыққа 

деген сҧранысты толығымен қанағаттандыра алмасы анық. Оның ҥстіне 

философиялық ойлау тарихына деген кӛзқарас біржақты болмауы тиіс, ол әртҥрлі 

тҥсініктердің сҧхбатынан, ӛзара байланысынан қалыптасқаны тиімді. Сонда ғана 

жас ҧрпақтың шығармашылыққа деген талпынысы кҥшейе тҥседі, тарихи 

тҧлғалардың дҥниетанымдық жҥйелері бойынша соны ойлар туындайды.  

Қазақ философиясы еліміздің рухани тәуелсіздігінің кӛрінісі болып табылады. 

Қазақ философиясы адамзат тарихында ғасырлар бойы қалыптасқан әлемдік 

философияның ажырамас қҧрамдас бӛлігі екені белгілі. Кҥні кешеге дейін бҧл 

тақырыппен байланысты мәселелердің барлығы мҧқият бақылауда болып, кӛбісі 

тыйым салынған жабық дҥниелер қатарында болып келгені баршаға аян. Ӛйткені, 

социализмнің ҧстындары тек бір коммунистік идеяның тӛңірегіне 

шоғырланғандықтан оған сәйкес келмейтін басқаша мағынадағы тҥсініктердің 

барлығын жоққа шығарып отырды. Тіпті, бҧл тақырыппен айналысамын деген 

зерттеушілердің әрекеттеріне ӛткен қоғам «ҧлтшылдықтың жалауын кӛтеру» деген 

ҥстірт бағалаулар беруге асыққаны да рас. Тоталитарлық қоғам қазақ фи-

лософиясымен айналысамын деген азаматтардың осы мақсатта ҧлттық ойлау 

жҥйесін жандандыруға ҧмтылғандарын да осындай бағалаулармен шектеп отырды. 

Міне, осындай идеологиялық тҧмшалаудың арқасында тарих сахнасында әртҥрлі 

рухани тереңдіктердегі ӛздерінің даналыққа толы тҧжырымдарын бҧқара халыққа 

жеткізген ойшылдардың шығармаларының мәтін тҥрінде қоғамда кең тарамай және 

ғылыми зерттеулер тҥрінде ӛз бағалауларын ала алмай ондаған жылдар бойы уақыт 

ӛткізгені белгілі. 

Қазіргі уақытта жаңаша заманның тарихи кезеңі келді, рухани дҥние де 

демократиялана бастады, яғни ойлау еркіндігінің ҧстындары қоғамдық санада беки 

тҥсуде. Сӛйтіп, бҧл басқа мәдени, саяси дәуір орыстың философиялық 

даналығының, қазақ халқының және басқа да халықтардың ой-тҧжырымдарының 

тарих доңғалағының астында жоғалып кетпей олар халықтың рухының терең 

тамырларында бойлай орналасқанын, ӛмір сҥргенін байқатты. Мәңгіге жабылған 

шығар, енді олар Ақиқат әлемінен орын алмас деген тарихтың «ақтаңдақтары» 

бірте-бірте ғылыми кеңістікте мамандар ҥшін ізденістер ауқымы, нысаны ретінде 

кҥн санап ашылу ҥстінде. Сол рухани кҥштердің, тарихи деректердің еркіндікке 

шығу кереметін, яғни басқаша айтқанда, халық рухының шабыттық асқақтауын 

қазіргі заманда ӛз кӛзімізбен кӛріп, оның куәсі болып отырмыз. Бҧл қҧбылыстар 

шын мәнінде қазіргі тарихи кезеңнің дәуірлік, шынайы тарихи сипаттамасы болып 

табылады, этникалық жаңғыруымыздың бастамасы болары хақ. 

Шындығында, егер қазіргі замандағы «шынайы» философияның ӛлшемі 

ретінде тек батыстық модельді алатын болсақ, онда оған ҧқсамайтын, сәйкес 

келмейтін барлық ҧлттық философиялар «философия» деп аталудан қалады. Олар 

класикалық неміс философиясындай гносеологиялық және логикалық мазмҧнның, 

теориялық қҧралдардың және категориялық безендірудің жоқ екенін желеу етеді. 

Бірақ мҧндай дәйектеудің тҥп негізі кҥйреген. Ӛйткені әлемді рухани игеруде, 

зерделеуде қатып қалған бір ғана философиялық ҥлгі болуы мҥмкін емес. Жалпы 

адамзаттың рухани әлемінде ақиқатқа қарай ҧмтылудың даналыққа толы 

пайымдаулары сан тҥрлі формада кӛрініс бермей ой-саналық даму туралы 

жартымды сӛз қозғау болмасы анық. Сондықтан әрбір халықта ӛзіндік философия 

қалыптасқан және бар. Олар болашақта әр қайсысы ӛз шамасы келгенше 
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адамзаттың жалпы мәдениетіне шығармашылық тҧрғыдан ӛз ҥлестерін қоса 

беретініне кҥмән келтіруге болмайды. Бҧл ой-тҧжырымдарды толығымен ежелгі 

тҥркілік заманнан бастау алған қазақ философиясына да байланысты айтуға 

болады. 

 Ал, енді қазақ философиясының толыққанды зерттелуі ҥшін және оған 

қатысты ғылыми ізденістердің ӛрбуі ҥшін елімізде тәуелсіздік алған уақыттан бері 

қолайлы кезеңдер орнай бастағаны белгілі. Философия және саясаттану 

институтутында 1992 жылы қазақ философиясын зерттеуге арналған бӛлімнің 

ашылуы бірнеше ҧжымдық монографиялар шығарып, кӛптеген жас ғалымдардың 

қазақ философиясы бойынша диссертациялар қорғауына мҧрындық болды, тәуелсіз 

қазақстанның тҥкпір-тҥкпіріне гуманитарлық сала бойынша қажетті аса білікті 

кадр-мамандар дайындауға ӛзінің қомақты ҥлесін қосты. Сонау тарихтың 

қойнауында жатқан рухани мҧраларымызды, тарихи тҧлғаларымызды қайта 

жаңғыртуға талаптанған ғалымдарымыз Қорқыт Ата, әл-Фараби, Ибн Сина, Қожа 

Ахмет Иасауи, Ахмет Иҥгінеки, Махмҧт Қашқари, Жҥсіп Баласағҧн, Асан Қайғы, 

Қадырғали Жалайыри, қазақтың билері мен ақын-жыраулары, Махамбет, Шоқан, 

Абай, Шәкәрім, Ғҧмар Қараш, Мҧстафа Шоқай, Мағжан Жҧмабаев, Мҧхтар 

Әуезов, Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпеев сияқты есімдердің философиялық мағынада халық 

жадында жандануына ӛз еңбегін сіңірді. Ол ӛзінің еңбектерінде қазақ халқының 

басқа халықтар сияқты философиялық ойлау жҥйесі тарихи маңызды қҧбылыс 

ретінде қалыптасқанын және оның қайталанбас ӛзіндік ерекшеліктері бар екендігін 

ҥнемі ескертіп отырады. «біз ӛзімізге этникалық тегіміз жағынан келсек, мың 

жылдан асамәдениетіміз, тарихымыз, философиямыз бар халықпыз» деп 

тҧжырымды халықтың әлем туралы образдары мен тҥсініктеріне қарап, оның 

ҧлттық рухы мен діліне сҥйеніп отырып айтуға болады.  

Қазақтардың ежелгі тҥркілік дәуірі кезеңінде дәстҥрлі дҥниетанымы болғаны 

мамандарға белгілі. Кез келген әлеуметтік немесе рухани қҧбылыстың мағыналық, 

мазмҧндық, қҧндылықтық кӛрінісі жеке адам ҥшін немесе бҥтіндей халық ҥшін 

қҧтты, қайырлы болмаса, онда оның ӛзіндік келбетінің әлеуметтік субъект ҥшін 

мәні де жоғалатыны анық. Бҧл тҧжырымдар ӛз кезегінде ӛткен тарихи кезеңдердегі 

және қазіргі таңдағы әлеуметтік процеске, әлеуметтік практикаға берілген жан-

жақты және оңды аксиологиялық сипаттама болары сӛзсіз. Қазақтың ділін жақсы 

тҥсінетін адам оның ҧлттық дәстҥрінде материалдық қҧндылықтарды иеленуге 

ҧмтылушылық, оның қызығына дәнігушілік пен қҧнығушылық сияқты әдеттерді 

халқымыз ӛзінің қоғамдық санасында дәріптемейтіндігін байқайды. Сондықтан да 

болар мҧсылмандық дҥниетаным арқылы келген «қанағат», «сабыр», «тәуба» 

сияқты терең мағыналы ҧғымдар халқымыздың әлемді тҥсіну кӛкжиегіне ҥйлесімді 

сіңісіп кеткені кӛрінеді. «Қанағат қарын тойғызар» деген халқымыз әрбір нәрсенің, 

әрбір қҧбылыстың ӛз мӛлшері, ҥйлесімділікке сай келетін ӛлшемі болады деп 

тҥсінген. Олар халықтың дҥниетанымында диалектикалық, логикалық, 

экзистенциалдық тҥсініктердің қалыптасқандығын білдіретін әлемге 

қатынастардың болғанының дәлелі. Халқымыз адамзат тарихында моральдік-

этикалық қалыптарды ӛзінің дҥниетанымына негізгі арқау еткен этностардың 

қатарына жатады. Бҧл жағынан алғанда сан ғасырлық дәстҥрлі тарихы бар 

Шығыстың даналығын қордалаған қытайлықтардың қҧндылықтық бағдарларымен 

біршама ҧқсастығымыз да бар деуге болады. Ал, енді басқа халықтардың 

әлеуметтік тіршілігіндегі онтологиялық тіректі рухани дҥниенің әртҥрлі 

салаларынан таба біліп (жапондар эстетикадан, римдіктер қҧқықтан, гректер 
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философиядан, парсылар поэзиядан және т.б.), басқа салаларды сол жҥйені 

тҧтастындыра қҧраушы элементтері ретінде қарастыруы шын мәнінде жалпы 

ӛмірдің терең қҧпиялы мәнін философиялық тҧрғыда ашады. 

Шынтуайтына келгенде тҥркілік бабаларымыздың даналыққа толы 

қҧштарлығы мен тҧжырымдары тек қана қазақ халқы ҥшін ғана емес, жалпы тҥркі 

тілдес халықтарға, одан кеңірек алсақ адамзат баласына рухани бағдар болып 

табылады. Сонау Орхон-Енисей жазбалары мен Абайдың кісілік философиясы, 

Шәкәрімнің ар-ҧят, ҧждан философиясы аралығында игерілмеген, ӛзінің толық 

философиялық тҧжырымдамасын жеткілікті деңгейде ала қоймаған дҥниелер әлі де 

жеткілікті. Мәселен, халықтың діни сенімдері мен ҧлттық ділі арасындағы ӛзара 

астарласу мәселесі ӛзінің тыңғылықты философиялық зерделеуін алуға тиісті 

мәселелердің қатарына жатады. Қазақтың әлемді қабылдауы батыстық ҥлгілерден 

айрықша ҧстындарға негізделген. Бҧл да ӛзінше философиялық зерделеудің тҥрі. 

Ол даналықты жоғары қоюшы жҥйе десе де болғандай. Ал қазақ халқының 

даналық тағылымдары аталған тарихи ҥлгіні, мәдени парадигманы сабақтастықпен 

жалғастырып келе жатқан бірегей мәдениет болып табылады. Жастардың тарихи 

санасын қалыптастырудың қажеттігі мына тӛмендегі пікірлерден туындайды. 

Кеңес дәуіріндегі жетпіс жыл бойы халқымыздың ӛзіне лайық тарихы 

тҧмшаланып айтылмай келгені, айтылса да саясаттың ыңғайына қарай бҧрмаланып, 

теріс тҥсіндіріліп келгені белгілі. Шынайы тарихи дамуды тҥсіндіру амалдары 

маркстік-лениндік әдіснамаға сай, тап кҥресін танумен сипатталды. Кезінде тек 

еуразиялық аймақтың ғана емес, әлемдік дамуға да ӛзіндік ықпалын тигізген 

Қазақстан мен Орталық Азиядағы кӛшпелі мәдениет алғашқы қауымдық, 

жабайылық ретінде қарастырылып, ҧлттық тарихтағы ӛркениеттік, мемлекеттік 

дәстҥр жоққа шығарылды. Қоғамдық және мәдени дамудың батыстық ҥлгіден 

тҥбірлі айырмашылықтары ескерілмеді. Қазақстанның Ресейге кҥшпен кіруінің 

себеп-салдары асыра дәріптелді, оның отаршылдық саясатының тҧжырымдары 

бҥркемеленді. Қазақ халқының мәдени тарихына деген нигилистік кӛзқарас 

қалыптасты. Тек тәуелсіздік тҧсында ғана халық ӛз тарихы мен тағдырына бет 

бҧруға мҥмкіндік алды. 

Бірнеше ғасырларды қамтыған отаршылдық нәтижесінде рухани кҥйзелістен 

кейін тәуелсіздігіне қол жеткізгеніне жиырма жыл енді ғана толған Қазақстанның 

қазіргі жағдайында ҧлттық бірегейлік пен мәдени тҧтастықты қалыптастыру ең 

кӛкейтесті мәселенің бірі болып отыр. Барлық ізгі рухани белсенділіктер басылып 

қалатын қҧлдық жағдайдан шығып, мәңгҥрттік және маргиналдық санадан тез 

арада айығып, шынайы еркіндікке қол жеткізу қазіргі жаһанданудың қатаң 

бәсекелестігі жағдайында саяси, әлеуметтік-экономикалық дербестік-пен қатар, 

рухани тәуелсіздікке ие болуды қажет етеді. Бҧл ҥшін ҧлт тәрізді кҥрделі жҥйенің 

қалыпты ӛмірқамын қамтамасыз ететін тӛлтума тарих пен мәдениеттің ӛзегін 

қҧрайтын ҧлттық дҥниетанымды, рухани қайнарларды қайта қалпына келтіру 

арқылы қоғамның ӛзіндік тарихи санасын қалыптастыру керек. Тарих ӛткен 

шақпен, адами жадымен және әлеуметтік еспен байланысты болғандықтан, бҧған 

тӛл тарихты тану арқылы қол жеткізуге болады. Тереңге бойлап, қҧнарлы 

топырақтан нәр алатын тамырынсыз дарақ ағаштың жапырақ жайып, кӛгермейтіні 

сияқты, қазіргі заман да ӛткеннің тарихынан тағылым алып, сабақтастықты 

сақтамаса келешектен кҥдерін ҥзері сӛзсіз. 

2004 жылдан бастап қолға алынған «Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарлама-

сының ҧлттың тарихи санасын қалыптастырудағы маңызы зор деп есептейміз. Бҧл 
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бағдарламаның жҥзеге асырылуы нәтижесінде тарихи әділет ҥстемдік алып, зерде 

жаңарып, сана сауыққандай болды. Тӛл тарихымызды, елдік дәстҥр, халықтық 

тағдыр талайымызды танып-білуде, ескерткіш мҧрағаттарымызды жинастыру мен 

сараптауда біраз жетістіктерге кол жетті. Бҧған дейін қол жетпей жҥрген деректер, 

білмей жҥрген рухани және ғылыми қазыналар жарыққа шыға бастады. Шетел 

мҧрағаттарынан да туған ҧлттық тарихымызға қатысты қҧжаттар жинақталып, 

оқырман игілігіне ҥсыныла бастады. Осы жинақталған мәдени мҧра мен рухани 

қазынаның дәнін тауып, сӛлін сҥзіп ҧлттың рухани кәдесіне жарату зиялы қауым 

мен ғалымдарға жҥктелетін шаруа. 

«Мәдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Философия және 

саясаттану институты да белсене атсалысты. Тҧңғыш рет 20 томдық «Қазақ 

халқының философиялық мҧрасы» сериясын баспадан шығардық. Оның 6-шы 

томы «Қазақтың тарих философиясы» деп аталады. Бҧл томға антологиялық 

ҧстынмен Ӛтеміс қажының «Шыңғыс-наме», Захир ад-Дин Бабырдың «Бабыр-

нама», Мҧхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди», Әбілғазы Баһадҥрхан-ның 

«Тҥрік шежіресі», Қадырғали Жалайырдың «Жами ат-тауарих», Қҧрбанға-ли 

Халидтің «Тауарих-и хамса» еңбектерінің ҥзінділері енгізіліп, оларға тарихи-

философиялық тҧрғыда тҥсініктемелер берілді. 

Осы уақыт ішінде қазақ тарихын қалпына келтіруге қатысты қаншама 

зерттеулер жҥргізілді, қаншама мақалалар арнаулы әдебиетте де, бҧқаралық 

баспасӛзде де жарияланды. Бҧған тек тарихшылар ғана емес, әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымның барлық салаларының ӛкілдері атсалысты десе де болады. 

Бҧл да дҧрыс, ӛйткені кез келген қоғамның, таптың немесе әлеуметтік топтың, 

адамның, тіпті адамзаттың ӛз жағдайын уақыт ағымында, ӛзінің осы шағын ӛткен 

шақпен және келешекпен байланыста қарастыратындықтан, тарихи сананы 

қоғамдық сананың ерекше формасы ретінде қарастырған абзал. Қазіргі 

постмодернистік ғылымда, жалпы ғылымдардың интеграциялану ҥдерісі 

барысында тарих ӛзінің мифологиялық, әдеби, лингвистикалық, семиотикалық 

және т.б. қырларынан зерттеле бастады, демек тарихты кез келген мәтіннен табуға 

болады. Осы орайда кеңестік жылдары қазақтың тарихи санасын жоғалтпай, сақтап 

қалуға ӛз шығармаларында I. Есенберлин, М. Мағауин, Ә. Кекілбаев, С. Сматаев 

сынды жазушылардың ӛзіндік ҥлес қосқанын айта кету керек. Кез-келген 

қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың ӛзінің пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы 

болатындықтан, олардың іргетасын қҧрайтын тарих ғылымы, ол басым 

кӛпшілігінде, бҧрмалаушылықтан, ҥрдісшілдіктен, апологетикадан тазарып, 

объективті айғақтар мен хронологияға сҥйенсе, оған дҥниетанымдық нәр беретін 

философия ғылымы болып табылады. Сондықтан тарих ғылымының тҥйткілді 

мәселелеріне философияның да «таласы бар». 

«Тарихты тҧтастай қарастыру дҥниетанымдық ғылымдар ӛкілдерінің ғана 

қолдарынан келеді. Тарихтың философиялық мәселелерін қарастырудың 

қиындықтары оның жекелеген тҧлғаларының, тҧтастай халықтардың, мемлекеттік 

саясаттың және т.б. мҥдделерін қозғайтынымен байланысты. Тарих философиясы 

идеологиямен шектесіп жатады, ал идеологиясыз ешқандай мемлекеттің де ӛмір 

сҥре алмайтыны белгілі», – дейді елімізге танымал академик Досмҧхаммед 

Кішібеков ӛзінің «Тарих философиясы және қазіргі заман» деген еңбегінде. 

Еліміздің тарихына қатысты кӛптеген «ақтаңдақтардың» беті ашылып жатқанымен, 

бір біріне кереғар, қайшылықты пікірлердің орын алып, бірауызды, біртҧтас ел 

тарихының, ҧлттық тарихтың осы кҥнге дейін жазылмауының бір себебі де осы 
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идеологияның бәсең болуында жатқан сыңайлы. Тіпті, басқаны былай қойғанда, 

еліміздің тарихындағы ең маңызды кезең және Қазақстан тарихы мен әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдарын-дағы ең ӛзекті мәселелердің бірі – тӛл 

мемлекеттілігіміздің бастау кӛзі саналатын Қазақ хандығының қҧрылу датасы мен 

қазақ халқының қҧралуы, оның этногенезі мәселесі әлі кҥнге дейін анық 

айқындалмай отыр. Ал этногенездің басы айқындалмай бірауызды ҧлттық тарихты 

жазу, елдігіміздің тҥп тӛркіні дәл анықталмай мемлекеттігіміздің біртҧтас тарихын 

жазу мҥмкін емес. Қазіргі кездегі халықтар мен елдердің арасындағы бәсекеге 

қабілеттіліктің бір тҥбірі осы рухани-философиялық, ӛркениеттік және мәдени 

мҧра мен тарихи санада жатыр емес пе?! 

Жазушы Қойшығара Салғарин біздің тарихшыларымызда тоталитаризм 

дәуірінен қалған стереотиптің басымдылығын алға тартады: «Қазақстан тарихын, 

басым кӛпшілігінде, әртҥрлі саяхатшылардың – араб, парсы, қытай, Византия, 

римдік, орыс және т.б. саяхатшылардың айтқандарына сҥйеніп жазу. Барлық 

маңызды мәселелерді ӛзіміз талдаудың орнына, шетелдік авторлардың 

жазбаларының ҧстанымымен баяндау ҥрдіске айналған» (Қараңыз, Егемен 

Қазақстан, 2001 жыл, 6 наурыз). Бҧл орынды сынның себептерін Д. Кішібеков 

жоғарыдағы еңбегінде былайша тҥсіндіреді: «Бір кездері қазақтардың ӛз тарихы 

болған жоқ, олардың шынайы тарихы Қазақстанның Ресейге қосылуынан кейін 

ғана басталды деген де пікір болды. Сондықтан қазақ авторлары тарихтың белгілі 

бір оқиғаларына, айғақтарына байланысты ӛз қатынастарын айтуға батпады. Сол 

себепті қазақ тарихшылары жалғыз объективті, беделді пікір ретінде шетелдік 

авторлардың айтқандарына сҥйенуге мәжбҥр болды».  

Демек, осы айтылғандардан елімізде болып ӛткен тарихи ҥдерістерді қайта 

қалпына келтіруде жазба деректермен қатар, ата-бабаларымыздың қолданған 

тарихи білімін де, ауызекі тарихи дәстҥр мен шежірені де пайдалану мәселесі 

туындайды. Халқымыздың ауызша мәдениеті, тарихи санасы мен қазақ 

тарихнамасындағы шежірелік дәстҥр мәселелері ӛзінің кешенді тҥрде зерттелуін 

кҥтіп жатқан тың тақырыптардың бірі. 

Ӛзінің бастауын әйгілі «Моңғолдың қҧпия шежіресінен», Бабыр, Мҧхаммед 

Хайдар Дулат, Ҧлықбек, Әбілғазы, Қадырғали Қосымҧлы, Ӛтемісқажы 

шежірелерінен алып, Ш. Уәлихановтың, И. Халфиннің, Абай мен Шәкәрімнің, Қ. 

Халид пен М.Ж. Кӛпейҧлының, Н. Наушабайҧлы мен М. Тынышбайҧлының 

еңбектерінде жалғасын тапқан бҧл шежірелік дәстҥр кеңестік дәуірде «ескіліктің 

зиянды қалдығы» ретінде тоқтап қалды. Бірақ бҧл кезеңнің ӛзінде Ә. Марғҧлан, С. 

Аманжолов, М. Ақынжанов, X. Арғынбаев, М. Мҧқанов сынды зерттеушілердің 

осы тақырыпқа қалам тартқанын атап ӛту керек. 

Ҧлттық тарихты жаңғырту мен ата-текті тҥгендеу ҥрдісіне орай, шежірешілдік 

қҧбылысы орын алды. Ауызша тарихты ғылыми дәлдікпен, азаматтық тарихпен 

байланыстыру ҧмтылыстарымен қатар, ӛзінің тегін ҧлықтауды мақсат тҧтып, 

рушылдықтың, жҥзшілдіктің жетегінде кеткендер де болды. Дегенмен, тарихи 

сананы жандандырудағы шежіре-тарихтың маңызын тҥсініп, оны терең зерттеумен 

айналысқан ғалымдар мен ғылыми орталықтардың еңбегін бағалай білген жӛн. 

Мысалы, Тарих және этнология институты, Шығыстану институты, Номадизм 

институты сияқты мемлекеттік мекемелерді айтпағанның ӛзінде, белгілі кәсіпкер 

X. Ғабжалиловтың демеушілігімен ашылып, танымал тарихшы Талас 

Омарбековтың жетекшілігімен қызмет еткен мемлекеттік емес «Алаш» тарихи 

зерттеулер орталығының қазақтың бҥкіл ру-тайпалық қҧрамын саяси тарихпен 
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байланыста таратып, тыңғылықты зерттеулер жҥргізгенін лайықты бағалау керек. 

Сондай-ақ марқҧм Ақселеу Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы. Шежірелік 

деректерді пайымдау» (Астана: Фолиант баспасы, 2008) атты еңбегі осы бағытта 

ҥлкен жҧмыс болып табылады. Авторға бҧл тақырып таңсық емес, керісінше оның 

шығармашылығының ӛзегін қҧрайды деуге де болады, кезінде оның шығарған 

«Қазақтың тӛр шежіресі» деген плакаты халық арасына кең тарап кеткен еді, сол 

сияқты «Ауызша тарихнама», «Қазақ әлемі. Этномәдени пайымдау» атты 

кітаптарымен және кӛптеген ғылыми-талдамалы мақалаларымен, ғылымда 

«даланың ауызша тарихнамасы» ҧғымын енгізуімен ол ғылыми қауымдастық 

ішінде танымал тҧлға болды.  

«Қазақтың шежірешілдігін, дәлірек айтсақ, қазақтың тарихшылдығын ҧлттық 

қасиет деуге болады. Бҧл, әрине, ерекше артық жаратылғандықтан немесе артта 

қалған жабайылықтан емес. Қазақ халқының шежірешілдігін, тарихи санасының 

сергектігін, ең алдымен, оның ҧзақ ғасырлар аясында кӛшпелі ӛмір салтта 

болуымен сабақтастырған жӛн. Ал салт атты кӛшпелілер ӛркениетінің Еуразия 

ойкуменінде ҥш мың жылдық тарихы бар», – дей отырып Ақселеу Сейдімбек 

қазақтың шежірешілдігін кӛшпелі ӛмір салтымен қатар жеті аталық ҥрдіс пен 

қандас-туыстық қатынастармен байланыстырады. «Адамның кҥні адаммен» деген 

принципке негізделген бҧл жҥйе тек моральдық-этикалық ӛлшем ғана емес, 

этнобиологиялық және этномэдени тҧтастықты қамтамасыз ететін тетік, әлеуметтік 

және экзистенциалдық ӛмір сҥруді реттеудің нормасы қызметін де атқарған.  

Жалпы философиялық мәселелер нақты бір тарихи материалдарға сҥйеніп 

шешілер болса, тарихи зерттеулердің ӛзінің де тамыры белгілі бір философиялық 

кӛзқарастарда жатыр. Философиялық кӛзқарастардың пайда болу хроникасы 

ретінде де, оның дамуы мен қҧбылуы ретінде де кӛзге тҥсетін тарих философияның 

тарихын да ӛз бойына сіңіріп алады. Адамзаттың тарихи даму ҥдерісімен тығыз 

байланыстағы философия тарихи мәліметтерге сәйкестігі арқылы да зерделене 

бастады. Қазақ халқының да тарихын, оның тарихи философиясын зерделегенде 

осы мәселелер ескерілуі керек. Ал мҧның тҥпкі мақсаты ӛзіміздің тӛл 

тарихымызды тереңірек танып, одан тағлым ала білу болып саналады. 

Тарих – бҧл бҥгінгі ҧрпақтың әлеуметтік жадысы. Жады немесе әлеуметтік ес 

неғҧрлым терең болған сайын адам да, тҧтастай алғанда қоғам да рухани бай 

болады. Бҥгінгіні тҥсіну мен болашақты болжау ҥшін ӛткенді білу тарихи білімнің 

негізгі арқалайтын жҥгі екендігі рас. Ал бҧл тарихи білім берудің мақсаты жан-

жақты дамыған тҧлғаның ойлау мәдениетінің қажетті компоненті ретіндегі тарихи 

сананың элементтерін адам бойында қалыптастырумен ҧштасып жатады. Тарихи 

білім немесе тарихи эрудиция – бҧл тҧлғаның рухани байлығы. Қазіргі адам 

алдыңғы буынның жинақтаған әлеуметтік-мәдени тәжірибесіне тереңірек ендеген 

сайын оның ӛмірлік және азаматтық ҧстанымы да айқындала тҥседі. Тарихи білім 

адамның ғылыми дҥниетанымының қалыптасуына, оның бойында адамгершілік 

мҧраттардың егілуіне ықпал етеді. Отанға деген сҥйіспеншілік, оның ӛткені мен 

бҥгінін мақтан тҧту патриотизм деп аталатын сезімдердің қҧйылысын тудырады. 

Бҧл тҧрғыдан алғанда, қазақтың философиясы мен қазақтың тарихына қатысты 

ғылыми жҧмыстардың, зерттеулердің, мақалалардың кӛбейе тҥскені еш артық 

етпейді. Әсіресе, буыны бекіп, қата қоймаған тәуелсіз мемлекетіміздің жас 

азаматтарының бойында отансҥйгіштік қасиеттерді егу мен ойында тарихи сананы 

қалыптастыру барысында оқулықтар мен оқу қҧралдары кӛбірек жазылуы керек. 

Бабаларымыздың қалдырған әлеуметтік-адамгершілік ҥлгідегі ӛсиеттері мен 
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рухани мҧрасын терең насихаттап, қалың кӛпшіліктің игілігіне жарату қажет. Бҧл 

жас ҧрпақты ізгілікке, жҥрек пен жанның тазалығына, білімділікке, имандылыққа, 

адамгершілікке, парасаттылыққа, әсемдік пен әдептілікке тәрбиелеп, тҧлғалық 

қасиеттер қалыптастыруға ӛзіндік ҥлесін қосады, қоғамды зиялылыққа ҥндейді.  

Посткеңестік кезеңдегі жаңартушылық пен қазіргі жаhандану жағдайында 

ҧлттық және ӛркениеттік бірегейлік мәселесі ӛткір қойылып отыр. Бҧл мәселе 

сыртқы суперӛркениеттердің тоғысу нҥктесінде орналасқан геосаяси жағдайымен 

ғана емес, ішкі мәдени гетерогенділігімен, яғни халқының кӛпэтносты және 

кӛпдінді қҧрамымен ерекшеленетін Қазақстан ҥшін ерекше кӛкейтесті-лікке ие 

болып отыр. Батысшылдық пен дәстҥршілдіктің кҥресімен сипаттала-тын 

әлеуметтік-мәдени ахуал қоғамды тҧтастықтан айырып, ҧзақ уақыт 

трансформациялық ҥдерістерді бастан ӛткізген титулды ҧлт қазақтардың ӛзіндегі 

бірлік мәселесіне нҧқсан келтіріп отыр. Мақал-мәтелдерінің басым тақырыбын 

қҧрайтын, бірі бірінен ажыратылмай қосақталып айтылатын бірлік пен береке, 

ынтымақ пен ырыс бҥгінгі қазақ халқы ҥшін кҥн тәртібінен тҥспей отыр. Ҧлтты 

ҧйыстырушы тетіктердің бірі тарихи сана десек, тӛл тарихқа деген жаппай бет 

бҧрудан ынтымақтың ҧйытқысын аңғаруға болады. 

Қазіргі тарихи санаға тән белгілердің бірі біртҧтас әлеуметтік тіннің, біртҧтас 

тарихтың сӛгілуі болып табылады. Әлеуметтік жады жағдайлардың ҥнемі ӛзгеріп 

отыруына қарамастан, дамудың ҥздіксіздігін сақтаудағы қоғамның қажеттілігін 

ӛтейтін қҧрал және, демек, қоғамның қалыпты қызметінің шарты болып табылады. 

Алдыңғы дамумен сабақтастық жойылған жағдайда, сабақтастықтың жаңа 

жағдайларға бейімделе алмаған тҧстарында тарихи байланыс ҥзіліп, тарихи ҧмыту 

тетігі іске қосылады. Бҧл ҧмыту анағҧрлым әлеуметтік маңызды ақпаратқа орын 

беруі тиіс. Алайда ҧмытушылық идеологиялық догмалар мен саяси кҥштердің 

араласуынсыз, табиғи тҥрде жҥзеге асуы керек. Олай болмаған жағдайда 

әлеуметтік жады зорлықпен «тазартылып», жасанды, саясиланған, формалданған 

тарихи сана бекітіледі.  

Әлеуметтік жады ретіндегі тарихи сана қоғамның шоғырлануында орасан зор 

рӛл ойнайды. Сондықтан тарихқа деген немқҧрайлы қатынас, оны уақытша саяси 

қҧмарлықтардың пайдасына шешу қоғамның рухани-интеллектуалдық ӛміріне 

нҧқсан келтіреді. Сондай-ақ «ӛткен ҥшін таласып-тартысып, оны меншіктеп 

алумен» сипатталатын да шектен шыққан тарих та бҥгінгі кҥні орын алып отыр. 

Қазіргі заманда жҥзеге асқан тҥбегейлі экономикалық, саяси және әлеуметтік 

ӛзгерістердің тарихи санаға, оның қызметіне әсерін тигізгені даусыз. Тарихи сана 

сол бҧрынғысынша адамның рухани әрекетінің нәтижелерінің жиынтығын – 

тарихи білімдер мен бағалауларды білдіргенімен, оның сапалық деңгейі, соңғы екі 

компонентінің мазмҧны адам танымастай ӛзгерді. Қазіргі тарихи санада тҧрақсыз 

белгісі басым бола бастады, «теориялықтан» психологиялық» ҥстем тҥсе бастады, 

тарихтың ӛткен және қазіргі қҧндылықтарын «инициативті тҥрде қарама қарсы 

қою», біржақты ақтау мен кҥйе жағып қаралау әдетке айнала бастады.  

Тарих пен рухани ӛткен шақ объективті, қадірлі қатынасты кҥтеді. Ӛткеннің 

сенімін арқалаушы ғалым тарихшы ешкімге де, оның ішінде, тіпті билікке де 

(мҥмкін, оған мҥлдем) ӛткенді айыптаудың, ақтаудың адвокаттық, кінәлаушылық, 

прокурорлық, соттық функциясы берілмеуі керектігін жариялап айтуы керек. 

Тарихтың ӛзі қҧнды. Қамаумен, асып-атумен танымның мәселелерін ешқашан 

шеше алмайсың.  
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Осы орайда, қазақ философы Ағын Қасымжановтың ҧтымды ойларына қҧлақ 

тҥруге тура келіп тҧр: «Ақиқат пен шыншылдықтың қарапайым дауысын 

жаңғыртатын кез келді, тек сол ғана ӛткеннің нобайын анықтап, ақырында сенімді 

тҥрде ӛмірді жаңартуға мҥмкіндік береді, ӛйткені оң мен солды, жақсылық пен 

жамандықты айырып алмай, оны жҥзеге асыру мҥмкін емес. Бҧл туралы қазақ 

халқының ӛткенін жалған патриоттық жарнамалаудың тҧтастай толқынын туғызған 

демагогия мен спекулятивті эйфориядан бойды барынша аулақ ҧстап, ҥлкен 

жауапкершілікпен айту керек. Даңқы жер жарған тарихымыздың бар екеніне 

қарамастан, біздің шынайы ҧлттық ӛзіндік санада соншалықты қҧлдырағанымызға 

таң қалуға тура келеді, біз әлі бҧрынғыша «интеграцияның» жоғары мҥдделері 

деген желеумен ӛзіміздің кӛз алдымыздағы экономикалық мҥдделерімізді қҧрбан 

ете саламыз және қҧлау стихиясынан тысқа шығуға шамамыз жетпейді. Тӛменгі 

әлеуметтік топтардан бастап, зиялы қауым мен билік басындағы элитаға дейінгі 

тҧтас қоғам ӛзінің жеке ар-ҧяты мен тарихтың соты алдында шыншылдық пен 

әділеттіліктің қҧтқарушы сезімін бойына сіңірмей, ӛзімшілдік пен қорлық қатар 

жҥре береді және олардан арыла алмаймыз».  

Қазақ халқының рухани дамуының уақыты мен кеңістігін айқындаудың осы 

маңызды мәселелерін ӛткір алға тарта отырып, бҧл автор ӛзінің «Ҧлы дәстҥрлердің 

кеңістігі мен уақыты» деген еңбегінде тарихтың жанды тарих екендігін де 

ескертеді: «Қазіргі тірі жҥргендер ҥшін берік әрі қҧнарлы іргетас ретінде (шынайы) 

тарихқа сҥйену ҥлкен игілік болар еді, одан сусындаған біз бабаларымыздың 

жеңген және жіберген қателіктерін қайталамас едік, жаңадан «жаңалықтар» ашпас 

едік – ӛйткені тарих шеңберді айнала қозғалу емес, бір ғана қҧбылыстардың жай 

қайталануы ғана емес, оның әрбір кесіндісі бҧл – алға қарай бағытталған тҥзу. Бір 

мезеттік қызықтар ҥшін бабалардың аттарымен, тарихпен ойнаудан асқан 

арсыздық жоқ. Мҧндай іске барған адамдарға «әруақ ҧрсын!» деуге болады... 

Тарихтың тҧлғасыз ҥдеріс емес екені белгілі, ол – белгілі бір тарихи мҧраны 

бойына сіңірген әртҥрлі қондырғыдағы, ӛмірлік қҧндылықтардағы, менталитеттегі 

әр алуан адамдардың іске асырған және асырып жатқан адами жанды тарих».  

Қазіргі тарихи сананың ӛзгерісінде тарих ғылымы ҥлкен рӛл ойнауы тиіс. 

Тарихи таным мен тарихи сананың диалектикалық арақатынасында тарихи 

сананың мазмҧнын нақты толтыратын тарихи таным алдыңғы орында болады. 

Тарих ғылымын бҥгінгі әдіснамалық хаостан шығару ҥшін әлемдік тарих ғылымын, 

ондағы танымдық қҧралдар мен тәсілдерді терең әрі жҥйелі талдап зерттеу қажет. 

Ғылымды жаңарту қоғамды жаңартудан бір де кем тҥспейтін ҧзақ та кҥрделі 

ҥдеріс.  

Қоғамның тарихи санасын жаңарту тарих ғылымын дамытуға қоса, 

әлеуметтік-тарихи қауымның бҧқаралық субъектінің де тарихи санасын ӛзгертуді 

білдіреді. Қазіргі адамның санасы тарихи болғаны маңызды, ӛйткені тарихтың ӛзі 

бҥгінгі кҥні алдыңғы қатардағы функцияны атқарып отыр. Тарихты оқып ҥйрену 

адамның ӛзін-ӛзі тануына, тамырдан ажырамай ӛсуіне септігін тигізеді, алайда 

мҧның барысында тарих мифологияланбаған, шынайы, ақиқат болғаны абзал.  

Айтылғандарды тҥйіндей келе, жаңарту мен жаhандану дәуіріндегі тарихи 

сана мен ҧлттық ӛзіндік тарихи сана тағдыры туралы айтқанда, әлеуметтік-мәдени 

уақыт пен кеңістіктегі әртҥрлі халықтардың барлық дерлік жетістіктерінің ҧлттық-

рухани дәстҥрлерге негізделетінін ҧмытпау қажет. Ҧлттық мәдениет оны 

тасымалдаушылар ҥшін ерекше психологиялық тартымдылыққа ие болады, ҧлттық 

айырмашылықтар мен ҧлттық мәдениеттерді сақтау, тарихи ӛзіндік сананы 
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жаңғырту ҧлт ӛкілінің терең эмоционалдық-психологиялық және рухани 

қажеттіліктеріне жауап береді. Егер адамзатты кҥрделі әлеуметтік жҥйе ретінде 

қарастырар болсақ, онда айрықша кӛзге тҥсетін ерекшеліктері бар ҧлттар мен 

ҧлттық мәдениеттердің болуы эволюция ҥдерісінде табиғи ӛмір-шеңдіктің негіз-

қҧраушы тетіктерінің бірі болып табылатын алуан тҥрлілікті қамтамасыз етеді. 

Жаhандану біртҧтас ӛзара келісілген және ӛзара байланысты әлемді 

қалыптастыра отырып, бҥкіләлемдік тарихтың жаңа дәуірін ашады деген сенім 

мол. Бҧл тҧтастықтың шеңберінде ҧлттық ӛзіндік тарихи сана және ҧлттық 

мәдениеттердің айырмашылықтары мен қайталанбас тәжірибесі ескерілуі тиіс. 

Жаhандану алдындағы қорқыныш тҧтастық айырмашылықты сіңіріп жҧтып 

қоятындай жалпылық пен жалқылық арақатынасының кӛнерген ескі ҥлгісінен 

туындайды. Мҧндай ахуалда қазіргі заманның ең маңызды мәселесі Батыс 

мәдениеті мен дамушы елдердің дәстҥрлі мәдениеттері арасындағы сҧхбатты қҧру 

болып шығады. Рухани тәуелсіздік пен дәстҥр сабақтастығын сақтай отырып, 

ӛркениеттік мҧраттарға жету ҥшін бізге ҧлтты ҧйыстыратындай идея керек және 

бҧл демократиялық және кҥшті Мемлекетпен, әділ әрі гҥлденуші Қоғаммен, 

сондай-ақ еркін әрі қҧрметтелетін Тҧлғамен сипатталады. «Бәсекеге қабілетті 

алдыңғы қатарлы елу елдің қатарына ену», «зияткерлік ҧлт қалыптас-тыру», 

«индустриалдық-инновациялық даму» тәрізді ҧрандар осындай идеяны 

іздестіруден шығып отыр. Ал бҧл идеялар біржақты технологиялық мақсатта 

болмай, жаһандану мен жаңару жағдайында оның терең рухани мазмҧны да болуы 

қажет.  

Бҥгінгі жағдайда, желігу мен еліктеудің салдарынан батыстану мен жаhан-

дануды бастан ӛткізгеннен кейін, қазіргі қаржылық-экономикалық дағдарыстың бір 

тҥбірі атлантизмнің рухани тоқырауында жатқанын ескере отырып, бойымызға 

табиғи тән ҧлттық жаратылысымызға, дәстҥрлі тарихи-рухани тамырымызға 

оралуымыз қажет. Басқаның жетістігін ретімен пайдалану ҥшін ӛзіңнің 

басқалардан айырмашылығыңды білдіретін ӛздік ҧлттық «МЕНіңе» ден қою керек, 

яғни қазіргі жағдайда алдымен қазақ болуың керек. Бҧл зияткерлік ҧлт 

қалыптастырудың, бәсекеге қабілетті қауым тәрбиелеудің, алдыңғы қатарлы елу 

елдің қатарына қосылудың, ең бастысы жаhанданудың жойқын ықпалынан аман 

қалып, мәдени тӛлтумалық пен рухани дербестікті сақтап қалудың кепілі. 
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Резюме   
В статье рассматривается о формировании философского и исторического 

сознания народа в Независимом  Казахстане.  

 

Summary  

In article is considered about formation of philosophical and historical 

consciousness of the people in Independent Kazakhstan. 
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АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

АРҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУ 

 

Кәдірқұлова Г., 

т.ғ.к., профессор 

 

Мақалада мемлекеттік тілді оқытудың ақпараттық және құжаттамалық 

қамтамасыз ету жолдары туралы, өз ойын аңық, еркін жеткізе алатындай білім 

мен білік дағдыларын қалыптастыру жолдары туралы айтылған. 

Түйін сөздер: мемлекеттік тіл, оқыту әдістемесі, ұлт болашағы, 

ақпараттандыру, тілдік жүйе, шешендік. 

 

Тіл - халықтың жаны да сәні. Егеменді еліміздің ертеңі жарқын болуының 

шарты - тілге қҧрмет кӛрсету. Тәуелсіздік алғалы қазақ тілінің ӛсіп, ӛркендеуіне 

біраз жағдай жасалды. Соның бірі-қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуы. Тіл-

ҧлттың  ҧлт болып қалыптасуының ең бірінші шарты. Жетпіс жыл бойы  басқа 

тілдің кӛлеңкесінде қалып келген тіліміз алғаш рет 1989 жылы мемлекеттік 

мәртебеге ие болды. Бірақ ата-бабамыздың мҧрасы-қаймағы бҧзылмаған қазақтың 

қара сӛзін тек заң шығару арқылы ғана сақтап қалуға бола ма? Жоқ! Жҥрегі 

"Ҧлтым" деп лҥпіл қаққан ҧлтжанды әрбір адамның ҥлкен әріппен басталатын 

азаматтық парызы-ӛз тілінің терезесін ӛзге тілмен тең ету, оны жан-тәнімен сҥю, 

оны кӛзінің карашығындай сақтау. Осы қасиеттердің барлығын ҧрпақ бойына 

сіңіруші-ҧстаз. "Мҧғалім-мәңгі нҧрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қиял 

әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нҧр қҧятын тынымсыз, лаулаған жан иесі", -деді            

Я. А. Коменский. Осы нақылда келтірілген ҧлы қасиеттерді бойына жинақтаған 

мҧғалім ғана-нағыз ҧстаз.  

1.Тілді оқыту студенттердің ертеңгі кҥні әр тҥрлі мамандық иелері болатынын 

ескеріп, бәрінің де ӛміріне керекті дҥниені қамтитын болуы керек; 

2. Егер әдебиетті "сӛз ӛнері, тіл ӛнері" деп ҧғатынымыз рас болса, олардың, 

яғни, тіл-әдебиеттің бір арнадан табылуын, ӛзара жақындасуын ойластырғанымыз 

жӛн; 

3. Тілдік оқыту, тілдің тыныс-тіршілігіне, оның нақты ӛмір сҥруіне орай 

ыңғайластыра қҧрылуы керек; 

4.Студенттердің тіл, тілдік жҥйе, қҧрылым негізінде ӛзіндік ізденіспен, 

шығармашылықпен жҧмыс істеуіне жол ашуымыз керек; 

5. Қарапайым тіл қатудан бастап, шешендікпен сӛйлеу, тҥрлі сипатта мақала 

жаза білу деңгейлері осы пәннің оқу жылдары аралағында жҥріп ӛтетін жолы, 

игеретін икем - дағдылары болуы керек; 

6.Тілді қорғаудын сан тҥрлі жолдарын біліп ӛсуіміз керек. 

Демек, біз студенттерге мемлекеттік тілді оқытуда тілін дамытып, ӛз тілінде 

еркін кӛсіліп сӛйлей алатындай, ӛз ойын жатық, анық жеткізе алатындай білім мен 

білік дағдыларын сіңіре білуіміз керек. 

Байқап тҧрғанымыздай, тілді ӛмірге сай оқыту-жҧмыла кӛтеріліп 

қалыптастырар кҥрделі іс. Білім кез-келген мемлекеттің даму қҧрылымының 

қҧрамдас компоненті. Қандай да болсын мәселені ғылыми-теориялық білімсіз, 

дайындықсыз және оны жетік меңгерген мамандарсыз ойдағыдай жҥзеге асыру 

мҥмкін емес. Ал білім мен ғылым тіл арқылы беріледі. Білім мен тәрбиені 
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мемлекеттік тіл арқылы беру ҥлкен мҥмкіндектерге жол ашады. Баланың тілі қазақ 

тілінде шықпаса, ата-анасы туған кезде оның тілін қазақ тілінде шығармаса, оны 

ҥйрету оңайға соқпайды. Себебі, ӛзге тілде тілі шыққан бала ең әуеле сол тілде 

ойлайды, сол тілде сӛйлем қҧрап, оны қазақ тіліне аударады. Ал, шынайы жҥректен 

шықпай, аудармадан туған ой балаға білім бола алмайды. Демек, қазақ тілінің, ең 

алдымен, ана тілі ретінде оқытылып ҥйретілуі-ҧлт болашағы, мемлекеттің ертеңі 

ҥшін стратегиялық маңызға ие. Ӛз тілімізді дамыту, қолданыс аясын кеңейту 

мақсатындағы іс-шараларымыз қазақша білім беруге негізделуі қажет. Бҧл-қазіргі 

жаһандану заманының қатал талабы. Біріккен ҧлттар ҧйымының шешімімен "XXI 

ғасыр-ақпараттандыру ғасыры" деп аталады. Қоғамды ақпараттандыру-

экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі шарттарының бірі. 

Сондықтан тіл ҥйретуге ақпараттық технологияларды қолданудың тиімді жақтары 

мен жаңа ақпараттық технология қҧралдары (жаңа типті компьютерлер, 

телекоммуникациялар, виртуальды орта және мультимедия, интерактивті 

қҧрылғылар) оқу ҥрдісіне енгізілуде. 

Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру-жаңа ақпараттық технологияны пайдалану 

арқылы дамыта оқыту, дара тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра 

отырып, оқу-тәрбие ҥрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 

жоғарылатуды кӛздейді. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына 

Жолдауында "Біз бҥкіл елімізде әлемдік стандарттар жеңгейінде сапалы білім беру 

қызметіне қол жеткізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникативті 

технологиялар біздің елімізде де жоғары қарқынмен дамып келеді. Оқу ҥрдісінде 

жаңа технологиялық әдістермен қатар, жаңа ақпараттық технологияларды да 

қолданудың мҥмкіндігі жасалып отыр» деген болатын. Яғни, еліміздегі білім беру 

жҥйесінің ең басты міндеті-білім  берудің ҧлттық моделіне ӛту арқылы, жас 

ҧрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу болып табылады. Осы 

бағытта студенттер алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңа ақпараттық 

технологияларын қолдана отырып,  жеке тҧлғаның дамуына қолайлы жағдай 

туғызу қажеттілігі тҧрғанын жақсы тҥсінеміз. Ӛйткені кез-келген адамның ҥздіксіз 

білім алуын қамтамасыз ету жҥйесі ақпараттандырумен тығыз байланысты. Қазіргі 

жаңа ақпараттық технологиялардың мҥмкіндіктері адамның интеллектуалдық, 

шығармашылық әлеуетінің даму мҥмкіндіктерін арттыруға септігін тигізеді. ҚР 

«Білім беру туралы» Заңында еліміздің білім беру жҥйесінің басты міндеттері 

кӛрсетілген. Соның бірі: «білім беру жҥйесін ақпараттандыру, оқытудың жаңа 

технологиясын енгізу, халықаралық коммуникациялық желілірге шығу делінген». 

Бҧл міндеттерді шешу ҥшін нәтижеге бағытталған білім берудің жаңа жҥйесіне 

кӛшуіміз қажет. Ол ҥшін оқытушы, жеке тҧлға кҥнделікті ізденіс арқылы барлық 

жаңалықтар мен ӛзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа 

ақпараттық технологияларға, әлеуметтік, тҧлғалық және жеке қҧзыреттілікке ие 

болуы тиіс. Бҧл талаптар кҥнделікті әдістемелік жҧмыстың жҥйелі тҥрде 

ҧйымдастырылуы негізінде жҥзеге асырылады. 

Осы бағыттарды шәкірт жҥрегіне жеткізуші ҧстаздың ҧлылығы мен ҧлағаты 

жайлы Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев "Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер-бҥгінгі 

мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 

болады. Сондықтан да ҧстазға жҥктелетін міндет ӛте ауыр", -деген. Демек, мҧғалім 

мемлекеттік тілді оқытуда тек оқытып қана қоймай, оқушыға ақпараттық, 

қҧжаттамалық мәліметтермен қаруландыру қызметін коса атқаруы тиіс. Ол ҥшін 

бҥгінгі таңда білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 
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меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу да қиын болып отыр. 

Оқытушының инновациялық іс-әрекеті-ӛз қызметіне жаңа технологияларды енгізу. 

Білім беру жҥйесінде қазір технологиялардың сан алуан тҥрлері бар. Осыған 

байланысты деңгейлік тапсырмалар беруде оқытушы ең алдымен, тапсырмалардың 

мазмҧндық жҥйелілігіне аса назар аударуы қажет. Жаңа инновациялық 

технологияны жҥзеге асыруда мҧғалім белсенділігі, шағармашылық ізденісі артып, 

ӛз мамандығына деген сҥйіспеншілігі, оқушыларын жеке тҧлға ретінде бағалауы 

орын алады. Сонымен қатар, ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологиялардың оқу-тәрбие ҥрдісінде қолданылуы оқушылардың білім алу 

мҥмкіндіктерін кеңейтеді. Ақпараттық компьютерлік технологияны пайдалануда 

студенттердің сабақта алған білімдерін ҧштап, мамандыққа сай берілетін 

білімдерін молайтып, сабаққа белсене қатысады. Ӛйткені компьютер арқылы оқу 

материалын беруге, оны әзірлеуге, бақылуға, қорытындылауға, кӛмек беруге 

мҥмкіндік зор. 

Тҥсті графиканы, бейнетехниканың мҥмкіндіктерін пайдалану оларға ерекше 

әсер етеді. Студенттердің кез келген тапсырманы аяғына дейін орындауына, ӛзінің 

ой-ӛрісін пайдаланып, кез келген сҧрақты қойып, оның шешімін табуға, білімін 

дамытуға мҥмкіндік туғызады. Ақпараттық технологияны жеке тҧлғаны дамыту 

мақсатында қолдану жолдары: Компьютер арқылы материалдың тҧсаукесер рәсімін 

жасау; мәтінді графиктік сызбаларға тҥсіру; слайд, диск, қосымша материалмен 

жҧмыс; интернеттен ақпарат алу. 

Осы кӛрсетілген жолдар арқылы ҧйымдастырылған сабақ студентің 

шығармашылығын дамытып, ӛз бетімен ізденуге, алған білімің ҧштауға, ӛзіне 

сенімін арттыруға, жеке тҧлғасын, қабілетін, ынтасын, рухани әлемін дамытуға 

әсерін тигізетін басты қҧрал болып табылады. Осындай жан-жақты ойластырылып, 

мазмҧнды тҥрде жоспарланған сабақ тӛмендегідей мақсаттарға қол жеткізеді: 

танымдық ой-ӛрісін кеңейтуге; жоспарлы жҧмыс жасауға; нәтижені болжай білуге; 

танымдық қызығушылығын арттыруға; ойлау қабілетін арттыруға; ӛздігінен жҧмыс 

жасауға; тез есте сақтауға; шығармашылық қабілеттерін  дамытуға. 

Осыдан байқайтынымыз, оқытушы мен студент арасында ақпараттық 

мәдениет қалыптасып, оны шапшаңдыққа, ізгілікке, тапқырлыққа, жауапкершілікке 

ҥйретеді, оқушының ойлауына, қабілетіне әсерін тигізіп, жеке тҧлғасын 

қалыптастырады. 

Білім берудің даму бағытын қамтитын 50-ден астам педагогикалық 

технологияның ішінде Қазақстанда 1997 жылдан бастап етек жая басталған "Сыни 

ойлауды оқу мен даму арқылы дамыту" технологиясы кеңінен қолданылуда. Сыни 

тҧрғыдан ойлау - ең алдымен, шығармашылық ойлау. Шығармашылық ойлаудың 

нәтижесінде жаңалық ашылады, тҧлғанның дамуы желелдейді. Бҧл технологияда 

сабақты дҧрыс жҥргізуге қойылатын негізгі талап-оқушылардың белсенділік 

сезімін оята отырып, оларды басқара білу. Оны, біріншіден, тек дайын ақпараттық 

фактілер, заңдар, ережелер кҥйінде ғана беріп қоймай, оқушыны ӛз бетінше 

іздендіретін, одан жаңа ақпарат алатындай оқу материалын берудің қҧрылымын 

қайта ойластыруды талап етеді. Екіншіден, студенттің іс-әрекетіне деген 

оқытушының кӛзқарасын ӛзгертуді талап етеді. Студенттің ӛзі белсенді жасампаз 

кҥш, оқытудың ҧйымдастырушысы және басқарушысы болуы қажет. Ол оқытудың 

әр кезіңінде, ӛзіндік жҧмыс кезінді, студенттің жаңа білімді меңгеруге 

дайындығын, қабылдауын, тҧжырымдауын жҥйелеген кезде байқалады. Мҧндай 

кҥрделі ой-ӛрісінің жҥйелі қалыптасуына тікелей басшылық ететін, оқушы 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2015 ж. 

 

31 

 

әрекетінің дамуы мен қалыптасуына жетекшілік жасайтын, студенттерді білімді 

шығармашылықпен игеруіне жетелейтін, оның амал-тәсілдерін ҥйрететін басты 

тҧлға оқытушы әрекеті ӛз шәкіртінің әрекеті тарапынан қолдау тапқанда ғана 

ӛзінің нәтижелі жемісін береді. Студентің ӛз бетінше ізденуін дҧрыс ҧйымдастыра 

білген мҧғалімның оқытуда ең жақсы нәтижеге жететіндігін байқауға болады. 

Қазақ тілін оқытудағы еліміздің мақсат-ҧстанымдарына қарай Тілдерді қолдану 

мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 

жобасы шықты. Ел болашағына, ҧлт руханиятының ӛсіп-ӛркендеуіне ҥлкен ҥлес 

болып қосылатын жҥйелі бағдарлама жобасы жасалды. Мақсат-студенттерге  

сапалы білім мен саналы тәрбие беру. 

Қазақ тілін оқыту барысында ережемен қоса студенттерге қосымша ӛз елі, 

жері, туған жердің мақтан тҧтар перзенттері туралы ақпарат беру керек. Бҧл бір 

жағынан студенттің сабаққа деген қызығушылығын оятса, екінші жағынан ережені 

ӛмірмен байланыстыра қолдануға ҥйренеді, ҥшінші жағынан ӛзіне тың мәлімет 

алады.  

"Ӛз тілін білмегеннің ӛзегі бӛлек" деп, халық даналығы пайымдағандай, 

мемлекеттік тіліміздің мәртебесін  тӛмендеткісі келетіндердің баршасы ҧлт ӛзегі 

болған-туғанн тілді қастерлемеуден туындыған жайт. Ақиық ақын Мҧқағали осы 

хақында: "Кей - кейде дҥниеден тҥңілсем де, қасиетті тілімнен тҥңілмедім"-деп, тіл 

тағдырына оптимистік кӛзқараспен қарап, болашағына ҥкілі ҥміт артқан. Тіл-

таусылмайтын тҧңғиық тақырып. 

Мемлекеттік тіл-ҧлтымыздың ӛзегі, сан ғасырлық  рухани тамырының негізгі 

қайнары. Бҥгінгі мақсат-әрбір тҧлғаға тҥбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін 

ҥйрету, ҧлттық қҧндылықтарды болмысына сіңіріп, ізгілік пен қайымдырылыққа, 

имандылық пен отансҥйгіштікке, туған тіл мен атамекенді қадірлеуді ҥйрету. Әрбір 

студент-ӛзінше кҥрделі һәм жҧмбақ әлем. Сол әлемге ҥңіле еніп, ҧлт болашағын, 

ҧрпақ қамын ойласақ, жаһандану дәуірінде ӛзге елдерге "жҧтылып" кетпес ҥшін, 

ӛзіміздің асқақ рухымызды аласартпай, туған мәдениетімізбен, тҧғырлы тілімізбен, 

діңгек дінімізбен және тамырлы тарихымызбен қадам басуымыз керек.Тілі, діні бар 

елдің рухы, азаттығы асқақ, бауыры бҥтін, келешегі кемел. 

ҚР "Тіл туралы"  Заңының   4-бабында: "Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі  - қазқ тілі. Қазақ  халқын  топтастырудың  аса маңызды қозғаушы 

кҥші болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру -Қазақстан Республикасының 

әрбір азаматының парызы",-деп кӛрсетілсе де тілдің қолданылуы әркелкі екені 

мәлім. Н.Ә. Назарбаев:"...қазақ ҧлты ӛзінің мемлекеттік тілі және оны дамыту 

туралы айтуға хақылы..."деп кӛрсеткеніндей, қазіргі таңдағы жариялылық 

кезеңінде "Мемлекеттік тілді меңгертудің негізгі мҧраттары неде?" деген саналы 

сауалға жауап іздестіруге міндеттіміз. Сол мҧраттардың бірі - ЖОО-да қазақ тілін 

оқыту әдістемесінде жаңа технологиялар мен бағыттарды дҧрыс жолға қою. 

Ғылыми зерттеулерге сҥйенсек, студентті ойландыру, әңгімелесу, сӛйлету, кӛрнекі 

кҧралдар пайдалану, техникалық қҧралдарды қолдану,  саяхат әсерлерін жаздыру, 

компьютерлік бағдарламалармен оқыту әдіс-тәсілдері тілді оқыту әдістемесінен 

жойылмауы керек. Себебі, кӛрнекілікті  Я.А. Коменский "дидактиканың алтын 

ережесі" деп атаса, оқытудың техникалық қҧралдары еске сақтауды 

қалыптастыруда маңызды рӛл атқарады. Оқытудың жаңа технологияларын 

алдымен  тілді дамыту мақсатында жетік қолдана білу-әр тіл маманының 

шеберлігін шыңдайтын іс. "Тіл тазалығы ҥшін кҥрес ешқашан толастамақ емес" 

деп батыр атамыз Бауыржан Момышҧлы айтқандай, тіліміздің тҥйткіл мәсеселерін 
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уақытында шешіп, оның дамуына жан-жақты жағдай жасау–біздің парызымыз. 

Қорыта келе, бҧл айтылғаннан тӛмендегідей нәтиже кҥтеміз: 

Студент мемлекеттік тілде оқып - ҥйренеді; Мемлекеттік тілде оқу арқылы тек 

ережені ҧғып қана қоймай, қосымша ақпараттар ала алады; Ӛз ана тілінде тілі 

шығып, ӛз ана тілінде ойлай алатын бала сол тілдің тереңіне ӛз бетімен бойлап, 

ізденушілікпен жҧмыстана алады;  Мемлекеттік тілде жҥргізілетін қҧжаттарды 

еркін меңгеріп , сауатты толтыра алады; Ӛз бетінше іс-әрекетін басшылыққа алып, 

талдай алады және оқытушы іс-әрекетінің нәтижелі болуына ҥлесін қосады; Ӛз 

тілінде меңгерген білімнің маңыздылығын терең тҥсінетін, жаһандық дамудың 

талаптарына жауап беретін жеке тҧлға қалыптастыруға қол жетеді. 
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6.  Қосымша кӛркем әдебиет жинақтары. 

 

Резюме 

В этой статье автор пишет о том, как предоставить информацию и 

документацию в преподавании  государственного языка, и как развивать умения и 

навыки, что бы быть в состоянии четко выражать свои мысли. 

Ключевые слова: государственный язык, методика преподавания, будущее 

нации, информатизация, языковая система, ораторское искусство.  

 

Summary 

In this article an author writes about that, how to provide information and 

documentation in teaching of official  language, and how to develop abilities and skills, 

that able to be clearly to express the ideas. 

Key words: official language, teaching methodology, future of nation, language 

system, oratorical art. 
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БОЛАШАҚ БАҒДАРЫ 

 

Сапарбаев  Ә.Ж., 

Қ Р ҦҒА  қҧрметті академигі,   

экономика ғылымдарының докторы,  профессор 

 

           Мақалада Қазақстан экономикасы өсуінің жоғары қарқыны  ұзақ мерзімді 

жоспарлауға негізделген  дамуының өз моделін құру мен іске асырудың 

басымдықтары қарастырылады.  

        Түйін сөздер: Қазақстан, экономика, даму, жоспар, басымдықтар.    

 

       Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуынан бастап мемлекеттік дамудың даңғылға 

тҥсуі жолындағы жҧмыстардың басымы Н. Назарбаевтың есімімен байланысты, 

ерлігімен ҧштасқан дҥниелер екені даусыз. Республика Президентінің 

жетекшілігімен кең ауқымды экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалар 

жҥзеге асырылуда. Қазақстан мемлекеттілігінің негізін қалаушы - еліміздің 

Тҧңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев халықты  жарқын істерге жҧмылдыру, 

қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту, бҥкіл халықаралық қоғамдастықтың 

ризашылығы мен қҧрметіне ие болған жаһандық және ӛңірлік бейбіт 

бастамалардың авторы ретінде елдің сыртқы саяси бағытын дәл айқындау ісіне 

орасан зор ҥлес қосты. Мемлекет Басшысының жан-жақты сараланған ішкі және 

сыртқы саясатының арқасында еліміз саяси және әлеуметтік-экономикалық 

сілкіністерге ҧшырамай, дербес дамудың ӛтпелі кезеңіндегі қиындықтар мен 

сынақтарды еңсеріп, ілгерілеу мен ӛркендеу жолына шықты. 

         Бҥгінгі Қазақстан – қоғам ӛмірінің барлық саласында оң ӛзгерістерге жетіп, 

экономикасы, білімі мен мәдениеті тҧрақты дамыған, ынтымағы жарасып, берік 

нығайып келе жатқан еңселі ел. Әлем таныған Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында әлеуметтік–экономикалық даму 

ҥрдісіне қол жеткізгенімізді Қазақстан халқы мақтан тҧтады. Жаңарған, серпінді 

дамумен алға ҧмтылған бҥгінгі Қазақстан, міне, осындай.  Кӛшбасшысын қапысыз 

таңдаған туған елі енді бҥгін әлемдік қоғамдастықтың бел ортасындағы беделді 

мемлекет болып танылды. Ӛркениет жолында талай ӛрелі іс тындырған Қазақстан 

татулық пен бірліктің, береке мен ырыс–қҧттың ордасына айналды. Бҥгінгі 

Қазақстан – ішкі–сыртқы саяси-экономикалық тҧрақтылық пен мәдени–рухани 

ӛрлеуден ҥдемелі даму жолына тҥскен ел. 

       Бҥгінде Елбасы экономиканы әртараптандыру және оны шикізаттық емес, 

жоғары технологиялық жолға қайта бағдарлау жӛнінде жаңа міндеттерді алға 

қойып, ҥдемелі индустриялық–инновациялық даму жӛніндегі мемлекеттік 

бағдарлама қарқын алып келеді. Еліміздегі жҥріп жатқан инновациялық–

технологиялық даму бағдарламасының басты мақсаты ӛнеркәсіпті тҧтастай 

тҧрғыдан да, сондай-ақ  жекелеген ӛндірістер тҧрғысынан да қайта қҧрылымдау 

болып табылады. Бҧл – ӛнеркәсіп ӛндірісінің қҧрылымында оңды ӛзгерістерге қол 

жеткізуге, бҥгінгі заманға сәйкес корпоративті қҧрылымдарды дҥниеге әкелуге 

және ҧзақ мерзімді ыңғайда сервисті–технологиялық экономикаға кӛшу ҥшін негіз 

әзірлеуге тиіспіз деген сӛз. Отандық ӛнеркәсіп ӛнімінің әлемдік рыноктарда 

бәсекелесуге қабілеттілігіне қол жеткізу ең елеулі міндеттің бірі ретінде алға 

тартылып отыр. 
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      Еліміздің экономика саласында жеті бағыт бойынша жоспар қҧрылған: 

кӛліктік-логистикалық инфрақҧрылымдарды дамыту; индустриялық 

инфрақҧрылымдарды дамыту; энергетикалық инфрақҧрылымдарды дамыту;  ТКШ 

мен су–  және жылумен қамтамасыз ету желілері инфрақҧрылымдарын жаңғырту; 

тҧрғын ҥй инфрақҧрылымдарын нығайту; әлеуметтік инфрақҧрылымдарды 

дамыту;  шағын және орта бизнес пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 

жҧмысты жалғастыру.  

         Президент еліміз тәуелсіздік алған алғашқы кҥннен бастап халықтың әл-

ауқатын жақсартуға әрекет етуде. Бҥгінгі кҥні де әлемді жайлаған дағдарыстан 

шығу ҥшін, ең алдымен, халықтың жай–кҥйін жақсартуды кӛздеп отыр.  

        Әлемдік экономикадағы жағдай ел экономикасындағы қҧрылымдық 

реформаларды жетілдіруге және жаңа сынақтар кезінде тҧрақты дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған қағидаттар мен тапсырмаларды жҥзеге асыру 

мақсатында елімізде жан–жақты іс–шаралар қарастырылып, қолға алынуда. 

Инновациялық–индустриялық дамуды кҥшейте тҥсу, қамтымды экономика қҧру, 

кӛлік–логистика, шағын және орта бизнесті қолдау, тҧрғындардың әлеуметтік–

тҧрмыстық жағдайын жақсарту бағытында тың мҥмкіндіктер аз еместігі атап 

кӛрсетіліп, оны тиімді қолдануға талап барынша кҥшейтілуде. 

        Соңғы жылдары еліміздің кӛлік-коммуникация  кешенінің  негізгі  

кӛрсеткіштері тҧрақты  ӛсіп келеді. Кӛлік жҥйесінің инфрақҧрылымын  

дамыту және интеграциялау жӛніндегі мемлекеттік  бағдарламаға  сәйкес, 

2020 жылға  қарай  республика Еуропа мен Азия ӛңірлерінің нарықтары  

арасындағы негізгі логистикалық операторы және басты транзиттеушісіне  

айналуы тиіс. Сол тҧста Қазақстан арқылы транзит кӛлемі  екі есеге артып, 

30 млн. тоннаға жетеді деп кҥтілуде.  

           Бірінші кезекте, әрине, ол теміржол, автомобиль және әуе қатынасына 

қатысты. Бҧл бағыттар бізде онсыз да дамып жатыр, алайда, Президент ӛз 

Жолдауларында  бҧл бағыттарға жаңаша серпін беріп келеді. Ӛңірлік жобаларды 

жҥзеге асырумен қатар, қазір дамытылып жатқан индустриялық бағдарламаларды 

қолдауға Дҥниежҥзілік банк, Азия даму банкі, Еуропа Қайта қҧру және даму банкі 

сияқты қаржы институттары тартылады. Мҧның барлығы, бӛлінетін біздің ӛз 

қаржымызды қоса алғанда, ел азаматтары алдындағы кепілдемеміз бен әлеуметтік 

міндеттемелерімізді толық кӛлемде орындауға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, 

бюджеттің кіріс бӛлігін айтарлықтай толықтырары сӛзсіз әрі олардың орындалып 

қана қоймай, ӛсе тҥсетініне біз сенімдіміз. 

         Мемлекеттік бағдарлама аясында шамамен 30 мың шақырым республикалық 

маңызы бар автожолдарда кҥрделі жҧмыс жҥргізу жоспарланып отыр. «Батыс Еу-

ропа – Батыс Қытай» халықаралық транзиттік дәлізінің жобасы аяқталу кезеңінде. 

Дәліздің 2787 шақырымы Қазақстан аумағынан ӛтетіні мәлім. Қазіргі таңда соның 

1727 шақырымы реконструкцияланды. Жыл аяғына дейін тағы 157 км. жолдағы 

жҧмысты аяқтап, мҧнымен бірге, Шымкент пен Ресей шекарасы аралығындағы 

учаскеде қозғалысты ашу жоспарлануда. 

         Бҥгінгі кҥні қҧрылысы аяқталуға жақын қалған, ғасыр жобасы атанған «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік дәлізінің еліміздің экономикасына берері кӛп. 

Бес ғасыр ӛткеннен кейін қайта жанданып отырған Ҧлы Жібек жолы бойындағы 

ӛңірлердің дамуы қарқын алып, ішкі және сыртқы сауда дамиды. Мҧхиттар мен 

теңіз жолдарынан алыс жатқан Қазақстанның теңізге шығу мҥмкіндігі артып, кӛлік 

кешенінің қарқыны еселеп артады. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2015 ж. 

 

35 

 

         Кӛлік  инфрақҧрылымы  –  индустриялық экономика мен қоғамымыздың 

тамырына қан жҥгіртетін басты  жҥйе. Елімізде  «Астана – Қарағанды – Алматы», 

«Астана – Павлодар – Ӛскемен», «Алматы – Қапшағай – Ӛскемен» автожолдарын 

салу басталды. Осы бағыттар бойынша пойыздар қазірдің ӛзінде екі есе жылдам 

жҥріп жатыр. 

        Теміржолдар қҧрылысы ӛңірлік және тіпті жаһандық ауқымда да нағыз 

дҥмпуді бастан ӛткерді. Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда 2500 км. жол 

салынды. Қазақстан – Тҥрікменстан – Иран халықаралық желісінің учаскесі, Қытай 

мен Еуропа арасында жҥк жеткізуді жеделдеткен Жетіген – Қорғас магистралі 

салынды. Жаңа Жезқазған – Бейнеу, Арқалық – Шҧбаркӛл, Ақсу – Дегелең, 

Хромтау – Алтынсарин, Шар – Ӛскемен жолдары арақашықтықты жҥздеген 

шақырымдарға қысқарта отырып, елдің солтҥстік, орталық, батыс және шығыс 

ӛңірлерін ӛзара тікелей байланыстырды. Ақтоғай – Достық жолының транзит ҥшін 

шешуші учаскесінің ӛткізу қабілеті ҧлғайтылды. 

         Иә, қазіргі уақытта елімізде автокӛлік жолын да, темір жолын да салу 

қарқынды жҥргізіліп жатыр. Мәселен, жоғарыда атап ӛткен Батыс Еуропа-Батыс 

Қытай дәлізінің қҧрылысы бҥгінде қарқынды жҥргізілуде. Қазақстанның 5 

облысының аумағы арқылы ӛтіп, Қытайдан шыққан тауарды Еуропадағы діттеген 

жерге небәрі 15 тәулікте жеткізуге мҥмкіндік беретін бҧл мегажобаның қҧрылысы 

2016 жылы толығымен пайдалануға берілетін болады. Аталған жҧмыстарды 

тыңғылықты атқару ҥшін мол қаржының да керек екендігі тҥсінікті. Ол қаржы бар 

да. Атап айтқанда, 2015 жылы жол жобаларын жҥзеге асыруға Ҧлттық қордан – 178 

млрд теңге, 2016 жылы 143,3 млрд. теңге бӛлінеді. Бӛлінетін қаржы осымен 

доғарылмақ емес, қаржыландыру 2020 жылға дейін жалғасады. Қосымша 200 мың 

жаңа жҧмыс орны қҧрылады. Географиялық жағынан алғанда Қазақстанның 

территориясы тиімді транспорт кеңістігінде орналасқан. Бір жағынан Қазақстан, 

Азия-Тынық мҧхиты аймағын Еуропамен, Ресейді Орталық Азия елдерімен, Таяу 

Шығыс және Парсы шығанағы, Ҥнді мҧхиты елдерімен байланыстыратын торапты 

алып отыр. Қазақстан ҥшін аталған секторды дамыту барысында бір қиындық – 

еліміздің контиенталдық жағынан алғанда ішкері, ашық теңізден алыс орналасуы. 

Транзиттік мҥмкіндіктерді дамытудың геоэкономикалық жағын алатын болсақ, 

біздің кӛршілеріміздің экономикалық жағынан даму деңгейі, саяси жағдайының 

қалпы қалай деген мәселелерге ҥлкен мән беруге тура келеді. Егер қандай да бір 

мемлекет тиімді транзит торабында орналасып және оны одан әрі дамытуға 

бағытты жҧмыс жасаса, алайда осы елдің кӛрші мемлекеттерінің экономикалық, 

саяси жағдайлары тҧрақсыз, қалыпсыз болса, сыртқы экономикалық қарым-

қатынасты дамытумен қатар, транзиттік мҥмкіндіктерді алға жалжыту ӛте қиын 

болады. Бҧл мәселеге келгенде Қазақстан ҥшін тиімді және тиімсіз жақтар да бар. 

Дегенмен біз ТМД елдерін бір-бірімен байланыстыратын бірден-бір ҥлкен 

территориялы мемлекетпіз, біздің солтҥстігіміздегі Ресей де, оңтҥстігіміздегі елдер 

де дамушы мемлекеттер, қарым-қатынастары, сауда-саттықтары, алыс-берістері 

артып келе жатырған елдер, сонымен қата, Қазақстан геоэкономикалық жағынан 

алғанда Орта Азия елдерімен басқа да рынокты, ҥлкен серпінмен дамып жатқан 

Қытаймен, Қытайдың батыстағы белсенді дамып жатырған Шыңжаң-Ҧйғыр авто-

номиялы ауданымен байланыстырушы дәлізді иеленіп отыр. Алдағы уақытта ТМД 

аумағында, оның ішінде ТМД-ның Еуропаға жақын орналасқан елдері мен 

Орталық Азияны, ТМД-мен – Оңтҥстік Шығыс Азия елдері, Қытаймен арадағы 

тауар тасымалы, Ресеймен Оңтҥстік Азия елдері, Пәкістан, Иран, Ҥндістан елдері 
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арасындағы, жалпы Еуропа мен Азия арасындағы сауда-саттықтың, тауар 

айналымының, тауар тасымалының артуына байланысты Қазақстанның        тра-

нзиттік жҥк тасымалы мҥмкіндігімен рӛлі тек арта бермек. Аймақтағы геосаяси 

жағдай және оның тҧрақтылығы транзиттік жҥк тасымалымен транзиттік инфра-

қҧрылымды дамытуда шешуші орын алатын факторлардың бірі. Аталған 

территориядан жҥктің қауіпсіз ӛтуіне тек геоэкономикалық қалыппен техникалық 

мҥмкіндіктердің жағдайы ғана әсер етіп қоймай, сонымен қатар аймақтағы 

елдердің бір-бірімен қарым-қатынасы, жҥргізіліп отырған сыртқы саясаты да ҥлкен 

әсер етеді. Осыдан еліміздің транзиттік әлеуетінің зор екенін кӛреміз. 

        Осылайша, қысқа мерзім ішінде тҧйықталушылықтан жол қиылыстарына 

айналдыра отырып, Қазақстанды Еуразияның кӛлік торабына айналдыру жӛніндегі 

стратегиялық міндет шешім тапты. Кӛлік экономиканың дамуы ҥшін «шӛлмектің 

мойыны» бола алған жоқ. Керісінше, тауарлар мен қызметтерге, жҧмыс кҥшіне 

тҧрақты сҧраныс туғыза отырып, ол неғҧрлым ықпалды ынталандырушылардың 

біріне айналды. 

        Елбасы логистикалық қызмет кӛрсету секторын дамыту қажеттігін қадап 

айтты. Ең алдымен біздің жҥктерімізді тасымалдау ҥшін Кеден одағы аумағын ба-

рынша пайдалану туралы сӛз болып отыр. Ҧзындығы 1200 шақырым болатын 

Жезқазған – Шалқар – Бейнеу жаңа теміржолы салынуда. Ол орталықтың кӛптеген 

аудандарына жан бітіріп, елдің шығысы мен батысын тікелей байланыстырады. 

Бҧл орасан қҧрылыс 2015 жылы аяқталады. Бҧл магистраль Каспий мен Кавказ 

арқылы Еуропаға шығуға мҥмкіндік береді. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

дәлізінің қҧрылысы да аяқталуға таяу, Парсы шығанағына шығу ҥшін 

Тҥрікменстан мен Иранға теміржол тартылды. Келешекте Қазақстан теңізге 

шығатын жолдары бар елдерде логистика орталықтарын қҧруға инвестиция салуға 

тиіс. Жҥктерді кедендік ӛңдеу мерзімдерін қысқартып, шекара ӛткелдерінің ӛткізу 

мҥмкіндігін арттырып, Ақтау портының қуаттылығын кҥшейтіп, экспорт–импорт 

операцияларының ресімдерін жеңілдету қажеттігі айтылды. 

       Астанада ЕХРО–2017-ні ӛткізу елорданың, жалпы, бҥкіл Қазақстанның 

экономикалық және инфрақҧрылымдық дамуына жаңа серпін беретіндігі сӛзсіз.  

ЕХРО–2017 жаңа инновациялар толқынын әкелмек. Бҧл Қазақстанда ҥдемелі 

индустрияландыруды табысты жҥргізуге, қарқынды технологиялық серпін берудің 

алғы шарттарына, жаңадан ӛндірістер ашуға және жаңа жҧмыс орындарына 

мҥмкіндік береді. Яғни, ЕХРО–2017 – инновациялық экономика дамуының басты 

катализаторы болып, Отанымызды жаңа ҧлы биіктерге алып баратын жол болмақ. 

       Жуырда Ақордада Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың 

тӛрағалығымен ҚР Ҥкіметінің кеңейтілген отырысы болып ӛткен болатын. Бҧл  

отырыста еліміздегі ӛзекті мәселелер талқыға тҥсті. Қазақстан Президенті биылғы 

жылдың еліміз ҥшін оңай болмайтындығын ескертті. Оған қоса, дағдарыс еліміздің 

экономикасын қайта жаңғыртуға, жаңа деңгейге ӛтуге мҥмкіндік беретіндігін атап 

ӛтті. 

       Нҧрсҧлтан Назарбаев мемлекет-жекеменшік серіктестігінің тҥрлі формалары 

экономиканың барлық саласында қолданылып, инфрақҧрылымды, соның ішінде 

әлеуметтік инфрақҧрылымды дамытудың негізгі тетігіне айналуы тиістігін атап 

ӛтті. 

Мемлекет басшысы бҧл орайда халыққа мемлекет-жекеменшік серіктестігінің 

негізгі қағидаттарын тҥсіндірудің қажеттілігін және соның аясында шетелдік 

инвестициялар тарту жҧмыстарын кҥшейту керектігін айтып ӛткен болатын. 
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       Қазақстан әу бастан-ақ осы заманғы нарық экономикасын қҧруға кҥш салғаны 

белгілі. Мҧның ӛзі халықаралық қоғамдастықтан лайықты бағасын алды. Біздің 

еліміз ТМД кеңістігінде алғашқылардың бірі болып ӛзінің сипатына қарай 

нарықтық мемлекет деп танылды. Сонымен бірге сапалық серпілісті және әлемнің 

бәсекеге ең қабілетті елдерінің деңгейіне кӛтерілуді қамтамасыз ету ҥшін бәсекелі 

нарықтың базалық жағдайлары – бір медальдің екі жағы секілді бәсекелестік орта 

мен мӛлдірлік әлдеқайда кҥшейтілуі тиіс. 

      Яғни, әлемнің ең кҥшті деген елдерімен тең жағдайда сӛйлесе алатын 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолында салауатты бәсекелестік 

ортаны қалыптастыру және нарық жҥйесінің мӛлдірлігін қамтамасыз ету негізгі 

факторлар болуы тиіс.  

          Инвестициялық белсенділік пен сҧраныс тӛмендеуде, ал бәсеке тек кҥшейіп 

келеді. Сондықтан индустриялық-инновациялық бағдарламаны жандандыру 

барысында ӛнімділік пен тиімділікті арттыруға, ӛнімділігі аз салаларды қолдаудан 

бас тартып, алдымен экспортқа бағытталған  перспективасы барын ғана таңдауға 

ден қоюды қажет етеді.   

        Елбасы елде жҥзеге асырылып жатқан индустриялық-инновациялық және 

«Нҧрлы жол» бағдарламалары ӛнеркәсіпті және инфрақҧрылымды дамытуға зор 

ықпал ететінін ҥнемі айтып келеді. «Нҧрлы жол» аясында автокӛлік 

магистральдарының қҧрылысына ғана 70 мыңдай адам тартылған. Сондай-ақ бір-

қатар әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар жҥзеге асырылуда. Кӛптеген индустрия-

лық жобалар іске қосылды. Бағдарлама аясында бӛлінген қаражатты дер кезінде 

және тиімді игеру қажет.  

        Нҧрсҧлтан Назарбаев қазіргі жағдайды ескере отырып, индустрияландырудың 

екінші бесжылдығын жандандыру қажеттігіне назар аударып келеді. 

          Ел экономикасына инвестиция тарту тасқыны толастаған емес.      Қазіргі 

уақытта біздер байқап отырған кҥрделі сыртқы экономикалық жағдайларға, 

геосаяси сын-қатерлерге қарамастан, Қазақстан экономикалық ӛсім мен 

инвесторлар ҥшін тартымды екендігін дәлелдеп келеді.         Қазақстан 

географиялық тҧрғыда дәстҥрлі ӛңірлік нарықтарға қызмет кӛрсету ҥшін оңтайлы 

орналасқан, сонымен бірге, Қытай, Ҥндістан және Таяу Шығыстың нарықтарына 

шығу мҥмкіндігі бар екендігі белгілі.  

        Сонымен қатар, «Назарбаев Университет» зияткерлік инновациялық клас-

терінің аумағында әлемдік танымал компаниялар корпоративтік орталықтарын 

орналастыратыны айтылды. «Астана бизнес кампус» ғылыми саябағы аумағына 

әлемдік деңгейдегі жоғары технологиялық компанияларды тарту мақсатында 90-

нан астам компаниялармен келіссӛздер жҥргізіліп, алтауымен меморандумдарға 

қол қойылған. 

        Бҥгінгі таңда «Global» тізіміндегі 25-тен астам ірі инвесторлар ӛздерінің 

осындағы ӛндірістерін кеңейту және жаңа ӛндіріс ашу ҥшін жҧмыс істеп жатыр. 

Олардың арасында «Тойота», «Кока-кола» сияқты ірі инвесторлар бар». Сонымен 

қатар, «Жібек жолы» бағдарламасының ынтымақтастығы аясында қытайлық 

әріптестермен бірқатар жобалар жҥзеге асырылмақ. «Мҧның барлығы Қазақстанға 

деген сенімді кӛрсетіп отыр. Біз бҧдан былай да ірі әлемдік корпорациялар сияқты 

орта инвесторлармен ынтымақтастықты кҥшейте бермекпіз. 

        Әлемде Қазақстанда бизнес жҥргізуге деген зор қызығушылық бар. 

Елбасының жыл басынан бері мемлекет басшыларымен ӛткен кездесулерінің 

барысында Ҧлыбритания, Франция, Қытай, Жапония сияқты экономикалық 
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жағынан қуатты елдердің инвесторларымен жалпы қҧны шамамен 46 млрд. доллар 

болатын 130 келісімге қол қойылды. Осы уағдаластықтары жҥзеге асыру бізге 

әлемдік нарықта сҧраныс бар тауарлар ӛндіруге, мыңдаған жаңа жҧмыс орындарын 

ашуға мҥмкіндік береді.  

         Еліміз Тәуелсіздік алған тҧстан бері мемлекетімізде Елбасы тарапынан  білім, 

ғылым саласына айрықша кӛңіл бӛлініп келеді. Білім – сенімді іргетас екені 

жасырын емес, ол арқылы қазіргі және болашақтағы Қазақстанның ӛркендеуіне қол 

жеткіземіз.  Ел Президенті Н.Ә.Назарбаев ҧсынған бес институттық реформаны 

іске асыру жӛніндегі «100 нақты қадам» Ҧлт жоспарында білім беру жҥйесін 

жаңғырту жӛнінде нақты міндеттер қойылғаны белгілі.  

         Алдағы атқарылатын жҧмыстар  жаһандық жеті кезең сипатымен ҧсынылды: 

бесеуі – білім беру саласы және екеуі – ғылым саласы бойынша. 12-жылдық білім 

берудің кезеңдік апробациясы 2022 жылы жҥзеге асырылатын болады. Тәрбие 

жҧмысының бірыңғай тҧжырымдамасы «Мәңгілік ел» қҧндылықтарын ескере 

отырып, экономиканың 6 негізгі саласында келесі тәжірибені басқа да елдердің оқу 

орындарында таратуға 10 ҥздік колледж бен 10 жоғары оқу орнында білікті 

кадрларды дайындау жоспарлануда. Колледжер мен жоғары оқу орындары 2 

мыңнан астам ӛндіріс мамандарын тартатын болады.  «Нҧрлы жол» бағдарламасы 

аясында жоғары оқу орындарында 24 зертхананы,  колледжерде 57 зертхананы 

жабдықтармен қамтамасыз етеді. Жоғары оқу орындарының академиялық және 

басқарушылық дербестігінің кезеңмен кеңейуі Назарбаев Университетінің 

тәжірибесі негізінде бастау алады. Мемлекеттік жоғары оқу орындарының жаңа 

ҧйымдық-қҧқықтық нысаны - коммерциялық емес АҚ 100%-ның мемлекеттік 

қатысуы заңмен бекітілетін болады. Жоғары мектептер мен жоғары оқу 

орындарындарының білім беру жҥйесінде ағылшын тілінде оқыту кезең-кезеңмен 

кӛші жоспарланған. 

        Соңғы жылдары Президент Н.Назарбаевтың бастамасымен еліміздегі оқу 

орындарында дуалды оқыту жҥйесі енгізіліп жатыр. Яғни, теориялық білім мен 

практикалық тәжірибені ҧштастыра отырып білім беру бҥгінгі кҥннің басты 

талабына айналған.  

       Қазіргі кезеңде  білім беру жҥйесін жаңғыртудың осы кезеңінің басты 

ерекшелігі – оқытудың принципті тҥрде жаңа сапасына қол жеткізу болып 

табылады. Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының бірінші кезеңін іске асырудың қорытындылары мен «100 нақты 

қадам» – Ҧлт жоспары аясында білім беру жҥйесінде болатын алдағы ӛзгерістерге 

тоқталатын болсақ.  Осы уақыт ішінде педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың 

жаңа жҥйесі қҧрылды. Мектепке дейінгі білім беру саласында 2021 ҧйым іске 

қосылды. Нәтижесінде 3-тен 6 жасқа дейінгі балаларды қамту 78,6%-ды, 1-ден 6 

жасқа дейінгілер 52,3%-ды қҧрады. Мемлекеттік бағдарлама іске асырылғаннан 

бері орта білім беру саласында республика бойынша 428 жаңа мектеп ашылды, 

оның ішінде 106-сы – «100 мектеп + 100 аурухана» бағдарламасы шеңберінде; 

тҧтастай алғанда, 449410 оқушы орны қҧрылды, «ресурстық орталықтардың» тірек 

мектептерін ашу арқылы шағын жинақты мектептерді қолдау жҧмыстары 

жҥргізілуде. Ағылшын тілін ерте бастан оқыту жҧмыстары басталды.   

       Қазіргі уақытта мектептегі білім беру ҥлкен ӛзгерістерге ҧшырауда – жылдан 

жылға білім беру жҥйесінің деңгейі артып келеді, оның мазмҧны жаңартылуда, 

жаңа пәндер, оқыту әдістемесі және нәтижелерді бағалау жҥйесі енгізілуде. 

Педагогтардың мәртебесін кӛтеруге, олардың еңбегін ескеріп, жағдайларын 
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жақсартуға ерекше назар аударылады. 2016 жылға арналған мемлекеттік бюджеттің 

жобасы аясында, жақында ғана ҚР Парламентіне енгізілген «Білім» салалық 

жалақыны ҧлғайту бойынша, 198 млрд. теңге қарастырылған. Кәсіптік техникалық 

білім беру жҥйесінде дуальді оқытудың жаңа технологиясы енгізілуде. Жоғары 

білім беруде халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз ҧлттық институционалды 

аккредиттеуден ӛткен ЖОО-лар ҥлесі 57,3%-ды қҧрады. 

       Ел Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында атап ӛткендей, «бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу ҥшін біз 

сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек». Мҧның айқын дәлелі Назарбаев 

Зияткерлік мектептері болып отыр, олардың тәжірибелері еліміздің білім беру 

ҧйымдарында енгізілуде. 

         Дҥниежҥзілік экономикалық форумдан Адамзаттық капиталды дамыту 

индексі бойынша ҧсынылған баяндамаға орай, 2015 жылы Қазақстан 37-ші орынға 

ие болды, бҧл 2013 жылғы кӛрсеткішпен салыстырғанда (45 орыннан) 8 бағдарға 

кӛтерілгендігін кӛрсетеді. 

       Адамзаттық капиталының даму индексі 124 елдерде адам капиталды дамуының 

капитал тиімділігін білім беру жҥйесін бағалау, еңбек және жҧмыспен қамту 

арқылы ӛлшейді. 

       Қазақстан білім беру тҧрғысынан жақсы нәтиже кӛрсетті: жастардың 

сауаттылық деңгейі (33 орын), бастауыш біліммен қамту (15), халықтың мектеп 

біліміне ҥлесі (10), мектептен шыққандардың ҥлесі(6). Сонымен қатар, Қазақстанда 

2 жыл ішінде бастауыш мектеп сапасының динамикалық жылжып (+ 3 позицияда), 

білім беру жҥйесінің сапасы (+9 позицияда). 

        Қазақстан Республикасы ЕЭЫД-ның Португалия (38 орын), Греция (40), 

Испания (41), Чили (45), Мексика (58), Тҥркия (68), және де Малайзия (52) елдерін 

басып озды, ал БРИКС елдерінен: Қытай (64), Бразилия (78), ОАР (92), Индия 

(100). Адами капиталды дамыту индексінде Қазақстан екінші рет қатысуда. 

      Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басым салалары: металлургия, 

мҧнайгаз химиясы, электроэнергетика, жеңіл және тамақ ӛнеркәсібі, АШК, машина 

жасау, информациялық-коммуникациялық технологиялар. 

       ҚР Білім және ғылым министрлігінің ҧйымдастылуымен  базалық жоғары 

орындарындағы және колледждердегі индустрияландыру ҥшін кадрлар даярлау 

бойынша  жҧмыстары жҥргізілуде. Бҧдан басқа жоғары оқу орындарына әрі қарай 

таратуды кӛздейтін экономиканың басты 6 саласы ҥшін 10 колледжде және 10 

жоғары оқу орнында білікті кадрларды даярлау 100 нақты қадам атты президенттік 

5 реформаны іске асыру шеңберінде белгіленген мақсаттың бірі болып табылады. 

     «Нҧрлы Жол» Жаңа Экономикалық саясатын және Қазақстан Республикасын 

индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында базалық жоғары оқу 

орындарының және колледждердің даму бағдарламасы әзірленді. 

       Осы Бағдарламаға және елімізді индустрияландырудың екінші 

бесжылдығының басымдықтарына сәйкес 2015-2017 жылдарға кадрларды даярлау 

жҥргізілетін болады. 

        Мәселен, техникалық және кәсіптік білім беру саласында «Кәсіпқор» холдингі 

мен 10 колледж арасында оларды дамыту бойынша шарттар жасалды; ИИДМБ-2-

нің қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін Холдингтің оқу бағдарламаларын 
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табысты енгізу бойынша ҧсынымдар шығарылды; пысықталған ҧсынымдар 

негізінде халықаралық тәжірибені және индустрияландырудың талаптарын ескере 

отырып, 8 жаңа оқу бағдарламалары әзірленуде. 2017-2018 жылдарда 10 колледжге 

әрі қарай енгізу ҥшін жҧмыс берушілердің қатысуымен тағы 16 оқу бағдарламасы 

әзірленетін болады. 2015 жылдан бастап 2 колледж осы бағдарламаларды оқу 

процесіне енгізеді, қалған 8-і 2016 жылдан бастайды. 10 колледж ең бірінші 

мемлекеттің техникалық кадрларындағы және ИИМДБ-2 инновациялық 

жобаларының қажеттіліктерін қамту, сонымен қатар ӛз ӛңіріндегі білімнің жаңа 

әдістемелері бойынша кадрларды даярлауда алынған тәжірибені әрі қарай 

кеңейтуге бейімделген. 

      Қазір білім беру бағдарламаларын кәсіпорындармен және жҧмыс берушілермен 

келісу бойынша жҧмыс жҥргізілуде, олар ӛз кезегінде оқу процесіне 2015 жылдың 

1 қыркҥйегінен бастап енгізілген болатын. 10 іріктелген колледждердің 6-уы 

Дҥниежҥзілік банк қарызы есебінен іске асырылатын «Техникалық және кәсіптік 

білімді жаңғырту» жобасының грант алушылары болып табылады. Осы жоба 

шеңберінде колледждер жалпы сомасы 425 млн. теңгені қҧрайтын заманауи 

жабдықтармен жабдықталды. 

         Іріктелген колледждердің инженерлік-педагогикалық жҧмысшылардың 

біліктілігін арттыруда қажетті траекториясы анықталды және әзірленген білім беру 

бағдарламаларын ескере отырып оқу әдістемелік қҧралдармен қажетті қосымша 

жабдықтар тізімі қалыптасады. Бҥгінгі кҥні, жаңа технологияларды ескере отырып 

жабдықтау ҥшін 57 зертханалары және оқыту шеберханалары анықталды. Бҧл жыл 

сайын 200 млн. теңгені қажет етеді (2016-2018 жж.). 

        Сондай-ақ, 10 колледждердің кадрлық сапасының әлеуетін нығайту ҥшін де 

шаралар колданылады. Биылғы жылы заманауи менеджмент және  жаңа оқу 

технологияларымен 90 инженерлік-педагогикалық кадрлар біліктілігін арттырады. 

Индустрияландыруды ескере отырып жаңа оқу технологиялары бойынша шетелдік 

орталықтарда ИИДМБ-2 колледжерінің 30 оқытушылар және оқу ӛндірістік 

шеберлері ӛздерінің біліктілігін әлдеқашан арттырды. 2015 жылдың аяғына дейін 

шетелдік орталықтарында заманауи менеджмент бойынша ИИДМБ-2 

колледждердің 30 жетекшісі біліктілігін арттырады. 2016 жылдан бастап жыл 

сайын ИИДМБ-2 колледждерінің 80 оқытушылары мен шеберлері шетелдік 

орталықтарда жаңа оқу технологиялармен біліктіліктерін арттырады. 2016-2018 

жылдарға индустрияның қажеттіліктерін ескере отырып ТжКБ 4000 орынға 

мемелекеттік білім беру тапсырысын бӛлуді жоспарлады. Бҧл ҥшін жыл сайын 135 

млн. теңге кажет (2016-2018 жж.). 2016-2018 жылдары республикалық бюджетті 

қалыптастыру барысында кадрларды даярлау және жабдықтау ҥшін қаржыландыру 

кӛлемі нақтыланады. Индустрияландыру шеңберінде жаңа ашылған 

кәсіпорындарды келісімшарт негізінде кадрларды даярлау және жҧмыспен қамту, 

ӛндірістік тәжірибені ӛтуді қамтамасыз ету ҥшін Холдингпен мәселелер 

пысықталатын болады. 

      Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласында жобаларды 

заманауи кадрлармен қанағаттандыру инновациялық сипаттағы білім беру 

бағдарламалары есебінен қамтамасыз етілетін болады, ал оқудың ӛзі жаңа 

зертханалық жабдықтармен жҥргізілетін болады. 

       Мәселен, 2015 жылы 24 жаңа білім беру бағдарламасын әзірлеу, базалық 

жоғары оқу орындарында 24 жаңа зертхана қҧру (пәнаралық сипатта басымырақ) 

жоспарлануда. Жаңа білім беру бағдарламалары шетелдік әріптес жоғары оқу 
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орнын тарту арқылы әзірленіп, Қазақстанды индустрияландырудың 2015-2019 

жылдарға арналған Республикалық және/немесе ӛңірлік картасынан ИИДМБ-нің 

нақты жобаларына байланыстырылатын болады. 2015-2017 жылдарға білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуге әр жыл сайын 962,1 млн. теңге сомасында бюджеттік 

қаражаттар қарастырылған. 

        2015-2016 оқу жылының басынан бастап базалық жоғары оқу орындарында 

магистранттар ИИДМБ-нің шеңберінде жаңа білім беру бағдарламалары бойынша 

білім алатын болады. Зертханалар әзірленіп жатқан білім беру бағдарламаларына 

байланыстырылып, ал олардың жҧмысы шетелдік әріптес жоғары оқу 

орындарымен келісілетін болады. Зертханаларды қҧруға 10 млрд. теңге, оның 

ішінде 2015 және 2016 жылдары 3 млрд. теңгеден, 2017 жылы 4 млрд. теңге 

қарастырылған. Базалық жоғары оқу орындары тарапынан зертханаларды жинақтау 

ҥшін жабдықтар тізбесі айқындалып, шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен 

келісілді. Зертханаларды қҧру мақсатында Білім және ғылым министрлігі 

тарапынан базалық жоғары оқу орындары ҥшін конкурс негізінде мемлекеттік 

сатып алудың арнайы тәртібін бекіту бойынша қажетті жҧмыс жҥргізілді. Қазір 

базалық жоғары оқу орындары зертханалық жабдықтарды сатып алу ҥшін 

жабдықтаушының анықтаудың конкурстық рәсімдерін бастады. 

     Оған қоса, республикалық бюджет есебінен 2015 жылы шетелдік ғалымдарды 

тартуға 998,8 млн. теңге мӛлшерінде, сондай-ақ академиялық ҧтқырлыққа 590 млн. 

теңге сомасында қаражат қарастырылған. 2015 жылы базалық жоғары оқу 

орындары бейіндік магистратура бойынша 1900 орынға білім беру тапсырысын 

орналастыратын болады. Осы мақсаттарға республикалық бюджеттен тиісті 

қаражаттар кӛзделген. Сонымен қатар, Назарбаев Университеті базасында жобаға 

қатысушы жоғары оқу орындарының проректорлары мен кафедра меңгерушілері 

білім беру бағдарламаларын жасау әдістемесі бойынша оқытылды. 

     2017 жылдың соңына дейін ғылым мен экономика салаларының арасындағы 

байланысты іске асыратын базалық жоғары оқу орындарының және колледжердің 

инфрақҧрылымын дамыту және материалдық-техникалық базасын дамытуды 

қамтамасыз ету  және ИИДМБ шеңберінде кадрлар даярлау жоспарлануда. 

        Елбасы   әлемдік экономикадағы дағдарысқа және бюджет шығыстарын 

мәжбҥрлі азайту шараларына қарамастан, білім беру саласына бӛлінетін 

қаражаттың қысқартылмайтынын айтып  ӛткен болатын. 

         Сондай-ақ  Елбасы  кадр даярлау мәселесіне жҧмыс берушінің араласуы 

аясын кеңейтуді техникалық және кәсіптік білім берудің негізгі бағыты ретінде 

қадап айтылды.  Сонымен қатар ғылым саласында зерттеулер нәтижесін ӛндіріске 

енгізу ісіне ден қойылуы тиістігі атап ӛтілді. 

        Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ҧлт жоспарында 

республикамызда ғылымды дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылған. 

Бағдарламаның 64-ші қадамында «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 

қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Заңды әзірлеу қарастырылған еді. 

Сол заңға таяуда Елбасы қол қойып, баспасӛзде жарық кӛрді. Жасыратыны жоқ, 

осы заңды білім және ғылым қызметкерлері кӛптен кҥтті. Себебі, осы кҥнге дейін 

ғылыми-зерттеу жҧмыстардың нәтижелерін нақты ӛндіріске енгізу мәселесі заңды 

тҥрде шешілмей келеді. Нақты айтсақ, ғылыми жобалардың нәтижелерін ӛндіріске 

енгізу механизмін реттейтін нормативтік қҧжат болған жоқ. Ал сондай қҧжат 

болмағандықтан осы жҧмысты қаржыландыру мәселесі де толық шешілмеді. 

Сондықтан да бҧл заң Отанымыздағы ғылыми және ғылыми техникалық қызметтің 
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нәтижелерін коммерцияландыру қызметін жҥзеге асыруға байланысты қоғамдық 

қатынастарды жетілдіреді. Сондай-ақ, коммерцияландыру процестері мен ғылыми 

және ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерцияландырудың 

мемлекеттік кепілдік берілген қолдау тетіктерін реттейтін болады. 

         «Жаңа технологиялық толқын жалына жармасып, теңдессіз инновациялар 

жасау барлық елдің қолынан келе бермейді. Сондықтан ауқымды халықаралық 

ғылыми-зерттеу жобаларына қатысуымыз қажет», деген Елбасы Н.Назарбаев 

инновациялық зерттеулерді дамытудың жаңа саясатын ҧсынды. 

           Ғылым саласындағы инновациялық технологиялар Назарбаев 

Университетінің «Астана бизнес кампус» мен «Алатау» инновациялық 

технологиялар паркі негізінде екі инновациялық кластерлерді дамыту жоспарланып 

отыр. Корпоративтік R&D орталықтарын орналастыру, шағын және орта бизнестің 

жоғары технологиялық нысандары, стартаптары; инновациялық экожҥйесін қҧру 

жоспарлануда. Онда сондай-ақ «ғылыми-зерттеулердің нәтижесін 

коммерцияландыру туралы» Заң әзірленетін болады және индустрияландырудың 

мемлекеттік бағдарламасы қажеттіліктеріне ғылыми гранттар мен бағдарламалар 

қҧрылымын қайта бағдарлауды ӛткізеді. 

          Жоғары оқу орындарының  ҧлттық зерттеу университетіне 

трансформациялану жӛніндегі стратегиялық бағытына оң баға беріп, әртҥрлі 

салалық  білім мен ғылымның интеграциялануына қатысты бірқатар нақты 

тапсырмалардың  берілуі қҧптарлық жағдай. 

         Елбасы ӛз сӛзінде елге ғылыми-техникалық қызметтің нәтижесін 

коммерциялаудың тиімді жҥйесінің аса қажет екендігін атап ӛткен болатын. Бҧл 

жҥйе дамуының маңызды қҧрамы ғылым мен бизнес арасындағы мықты байланыс 

болып табылады.      Ғылым мен бизнес арасындағы байланыстың дамуына 

қолғабыс ету мақсатында Білім және ғылым министрлігі Дҥниежҥзілік банктің 

қатысуымен Технологияларды коммерциялау жобасын жҥзеге асыруда және оның 

шеңберінде «Технологияларды коммерциялау орталығы» қызмет етуде.  Аталған 

жҥйені дамытудың маңызды қҧрамдас бӛлігі ғылым мен бизнестің арасындағы 

байланыс болып табылады. 2011-2014 жылдары осы жоба шеңберінде 65 ҒЗТКЖ 

жобасы және 16 инновациялық грант жобалары 6млрд.теңгенден астам жоба іске 

асырылуда. 

       Қазіргі кезде ғылымға бӛлінетін қаржы кӛлемі айтарлықтай ҧлғайды: ол 2010 

жылы 33 467 млн.тг. теңгеден (0,15%), 2013 жылы 61 673 млн.тг. (0,18%) дейін 

ӛсті.  Жас ғалымдардың ғылымға келуі кӛбейді. 35 жасқа дейінгі ғалымдар ҥлесі 

38%–ға дейін, 45 жасқа дейінгі ғалымдар ҥлесі 56%– ға дейін ӛсті. Жалпы  2014 

жылы жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жасайтын 

қызметкерлер ҥлесі едәуір арта тҥсті. 

         Сондықтан жастар қоғамның қозғаушы кҥші ретінде еліміздегі тҧрақтылық 

пен татулықты, халықтар арасындағы ынтымақтастықты сақтай білуге, ата–баба 

дәстҥрін жалғастырып, ӛткен тарихты қҧрметтеп, бҥгінгі болашаққа ҥлкен сенім 

артуы тиіс. Ӛйткені кӛпҧлтты Қазақстанда жастар арасындағы ӛзара татулық, бір–

біріне деген достық пен сыйластық жоғары оқу орындарында білім алушыларды 

ауызбірлікке тәрбиелеп, Мәңгілік ел идеясын жҥзеге асыруға жол ашады. 

        Әлемдік дамудың тамырын дәл басып отыратын Нҧрсҧлтан Әбішҧлы тӛрткҥл 

дҥниедегі: даму қарқынының еселенуі, зор демографиялық ӛсім, азық–тҥлік, 

ауызсу тапшылығы, энергетикалық қауіпсіздік, табиғи ресурстардың сарқылуы, 

индустриялық тӛңкеріс, әлеуметтік тҧрақсыздық, кӛзқарастар қайшылықтары мен 
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әлемдік жаңа экономикалық дағдарыс сияқты ғаламдық дағдарыстар мен 

қауіптерді басты назарға ала отырып, оған еліміздің «Қазақстан – 2050» жаңа саяси 

стратегиялық даму бағытын қарсы қойып отыр. Болашақты алыстан болжайтын 

стратег–саясаткер Нҧрсҧлтан Әбішҧлы мемлекетіміздің 2050 жылға дейін әлемдегі 

ең жоғары дамыған 30 мемлекет қатарына енуін ҧлттық саяси даму стратегиясына 

негіз ете отырып, осы уақыт ішінде бағындырылуға тиісті басымдықтарды белгілеп 

беріп отырады. 

         Болашақты болжаған Елбасының кемел еңбегі – дамудың нҧрлы жолы секілді.  

Ол белгілеп берген еліміздің  жаңа саяси стратегиялық даму бағыты – 

қазақстандықтарды жаңа белестерді бағындыруға жетелейтін және ортақ мақсатқа 

топтастыратын тарихи қҧжат болып табылады. Енді экономикамыз жаңа 

принциптермен дамитын болады.  
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Резюме 

        В данной статье рассматривается вопросы развития экономики Республики 

Казахстан. 

Summary 

       This article discusses the development of Kazakhstan's economy. 
 

 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТҰСЫНДАҒЫ БИЛЕР ЖӘНЕ БИЛЕР СОТЫНЫҢ 

РӚЛІ 

 

Джубатырова К., 

Қайнар Академиясының  магистранты 

 

Мақалада дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік ету және ғылымдағы зерттелу 

жағдайы туралы баяндалады.  

Түйін сөздер: би, үкім, бітімгерлік, қоғам, зерттелуі.  

 

Бҧрынғы және қазіргі қазақ қауымына белгілі заңгер, саясатшы Дінмҧхамед 

Сҧлтанғазиннің бҧл пікірінен мынаны аңғаруға болады. Билер сотының шешімі 

дауласқан екі жақтың да талаптарына сай келіп отырған, билердің іс бойынша 

айтқан билігіне даугер де, айыпкер де риза болған. Егер бір жақ шығарылған 

билікке риза болмаса шешім әділетсіз деп танылған. Қазан тӛңкерісіне дейінгі 

билер сотының тәжірибесіне небір кҥрделі істер бойынша шығарылған ҥкімнің 

әділеттілігіне бҥкіл ел риза болып отырған.  

Әдебиеттерді талдау бойынша, билер беделі мен орнына қарай:  

- тӛбе би,  

- тӛтенше би,  

- жеке би,  

- бітуа би,  
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- аға би,  

- бала би болып келеді.  

Әркімнің ӛзінің билік айтатын, пәтуаға шақыратын тҧстары болған. Мәселен, 

тӛтенше би шҧғыл мазмҧндағы мәселелерді шешкен. Бҧл – тҧрақты би емес, 

мҧндай мәртебенің қай – қайсысы да билердің кеңесуімен ғана берілген. Ӛздері 

«мына мәселеде пәленшенің білігі бар, соны белгілесек» деп отырған. Әрмен қарай 

қалай алып кетеді, ол сол бидің парасат – пайымына байланысты болған. Әдетте би 

атаулы ӛзінің ойын дәлелдеп шығатын, соған ҥлкен дайындығы бар, ӛмірлік-

пәлсапалық тәжірибесі мол, қҧқықтық мәселелерді терең меңгерген адамадардан 

іріктелген. Аңғаратын бір жайіт, қазақта билердің айтқандарына бәрі де 

мойынсҧнған, бҧл бір қаймағы бҧзылмаған елдіктің әдемі нышандары [1].  

Мысалы, тӛбе  би - негізгі шешімді айтатын басты би. «...жауаптылықты 

арнаулы тӛбе биге беретін» (С. Бегалин, Замана.). Ертедегі жазба ескерткіштерде 

«тӛпҥ» сӛзінің адам басының тӛбесінен басқа, «шың», «шоқы» сияқты мағыналары 

кездеседі. «Тӛбе би» -дегі «тӛбе» сӛзін бҧл мағыналармен жанастыру ыңғайсыз. 

Алайда, ерте кездегі «тепҥ» тҧлғасының ҥшінші мағынасы — «бас». «Бас» сӛзінің 

кӛп мағыналығын ескерсек, «тӛбе би» тіркесіне жуық болуы заңды. Қазіргі тҥркі 

тілдері ішінде якуттарда да «тӛбе» сӛзі біздің тҥсінігіміздегі «бас» мағынасында 

қолданылады. Бҧдан әрегірек барсақ, монғол тілінде «тойв», бурят тілінің бір 

диалектісінде «томо» дыбыстық қҧрамдағы сӛздер «ҥлкен», «ірі» ҧғымдарында 

айтылады. Деректерде келтірілген «бас, ҥлкен, ірі» мағыналарын беретін «тӛпҥ», 

«тӛбе», «томо» сӛздерінің бірімен «би» сӛзі тіркеске тҥсіп, «тӛбе би» тҧрақты 

тіркесі қалыптасқан [2]. 

Орыс әкімдері қазақ даласын хансыз басқарудың сан жолдарын қарастыра 

бастағанда – ақ тек тӛрелермен ғана ақылдасқан екен. Ал тӛрелер «қара қазақ ӛзін-

ӛзі басқаруға, әлі жетілмеген, ол халықтың бағына қарай қҧдай-тағала басына бізді 

қойған», деп сендірген екен. 1822 жылы қабылданған белгілі «Орта жҥз қазақтары 

ҥшін» атты жарғыға «Округтарға аға сҧлтан тӛрелерден сайланады» деген баптың 

енуіне осы сӛздер себеп болғаны сӛзсіз. Патшалық Рессейдің кӛзалдында 

қарапайым қазақтың да ел басқара алатынын дәлелдеген Орта жҥздегі Айдаболдың 

Едігесінен туған Шоң (1754-1836) болды. Ол «қарадан» аға би сҧлтан болған 

тҧңғыш би. Содан кейін Шоң салған ізбен Шорманның, оның баласы Мҧсаның, 

Тҧсынбай Боштайының, Сатыбалды Қазанқапының, Ӛскенбай Қҧнанбайының, 

Жайық Ыбырайының, Зілқара Мҧсатының, Естемес Есенейдің әр кезедерде әр 

округтарға аға сҧлтан болып тағайындалғаны тарихтан аян [2].  

Шоң ӛмірінде Керекуден асып ешқайда бармаса да қала салып, 

отырықшылыққа айналған халық ҧрпағының қауіп-қатер, ауру-сырқауға, 

ҧшырамай ӛсетінін, еңбектің неше тҥрлісімен, оқу – жазуды дамытуға болатынын 

мойындаған жан. Шоң ӛзінің ақыл-парасат, алғыр істерімен қара қазақтың да ел 

басақара алатынын әкімдерге дәлелдеп шығу мақсатын ҧстанған. Осы тҧста Шоңға 

жолыққан поляк демократ-жазушысы Адольф Янушкевич 1846 жылы Парижде 

шыққан «Кҥнделіктер мен хаттар» атты кітабында: «Шоң ҥлкен адам болған. Елді 

әрі ақылды, әрі әділ және іскер басқарғаны сонша, оның ӛкіметіне хандар да 

қызыға қараған. Ол заманда тӛрелер халықты қатты қанаған екен. Шоң оларды ӛзі 

билеген аймақтан аластатып, халқының шексіз сҥйіспеншілігіне бӛленген», деген 

сӛз қалдыруы бекер болмаса керек.  

Қазақтың тҧңғыш билерінің бірі – Асан қайғы саяси тҧрақтылық пен бейбіт 

ӛмірді жақтаушы. Ол геостратегиялық тҧрғыдан Қазақ хандары ҥшін ең маңызды 
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орын алуы керек жәйт – Батыс пен Шығысты жалғастырып, Шыңғыс хан 

дәуіріндегі мәдени, рухани орталық болып табылған Еділ мен Жайықты иеленуді 

ҧсынады. Бҧл жырау тілімен айтқанда Жерҧйық тҥсінігіне саяды [3]. 

Асан қайғы – хандық биліктің жақтаушысы, әрі жыршысы. Жырау ҥшін 

халықтың жағдайын жақсартудың кӛзі – монарх. Кез келген жағдайда Асан қайғы 

реформаның жоғарыдан жасалуын қалайды, яғни эволюциялық дамуды қолдайды. 

Қазтуғанның саяси-қҧқықтық ойлары туған жер, атамекенді қорғау, ата 

жҧртты мадақтау, елдің тыныш ӛмірін жақтау екендігі айқын. Ол Еділ мен 

Жайыққа жетер жер жоқ екендігін, Ноғайлы қазаққа жететін халық жоқ екендігін, 

бірақ халықтың бҧрынғыдай дәстҥрлі ӛмір кешуіне қауіп тӛніп келе жатқандығын 

баса айтады. Заманның ӛзгерісін ескеріп, жаңа заман талаптарына сай ӛмір сҥру 

керек. Халық бірлігі – басты қҧндылық. Саяси және қҧқықтық ойлардың ішінде 

Қазтуған ойларының ерекшелігі сонда, кӛп жылдар алдын ала болатын жәйларды 

болжаған жырау, халық тағдырын дәл табады. Дәл тауып қана қоймайды, осы 

жағдайлардың орын алуына ықпал еткен себеп, салдарды қарастырады. 

Бодандықтан аман қалудың жалғыз жолы – рухы тәуелсіз, кҥшті келешек буын, 

ҧрпақ қалыптастыруда. Алайда, тҥрлі тарихи процестер нәтижесінде бодандыққа 

тҥскен қазақ халқының ӛзі де бҧл проблемалардан алшақ қала алмады. Жастарды 

тәрбиелеуде ҧлттық нышандарды ескермеу, ҧлттық ділдің, діннің, тілдің қолдану 

аясынан шығып кетуі ҧлттың аман қалуына қауіп тӛндірді. Бҧл қауіп еліміз 

тәуелсіздік алғаннан кейін де жойылған жоқ. Қазтуған шығармалары мен саяси-

қҧқықтық кӛзқарасы бҥгінгі кҥні де ӛз маңыздылығын жойған жоқ. Жыраудың 

ҧлттық мемлекетке деген кӛзқарасы бҥгін Қазақстан ҥшін ғана емес, саяси 

тәуелсіздік пен егемендікке қол жеткізген барлық мемлекеттер ҥшін ерекше. 

Билікті орталықтандыру және қалалық ӛркениетті дамыту Қасым ханның ойы 

бойынша мемлекеттің беріктігін қамтамасыз ететін факторлар болды. Осыған 

байланысты Қасым ӛз жоспарларына Қазақ хандығының қҧрамына Сыр ӛңіріндегі 

бекініс қалаларды енгізуді мақсат етіп қояды. Бҧл туралы Қазақстан 

Республикасының президенті Н. Назарбаев былай деп жазады: «Кезінде «қоныс 

алу» ҥрдісін шапшаң жҥргізген кӛрнекті хандардың бірі Қасым еді. Оның сыртқы 

саясаттағы сәтті қадамы Сырдария бойындағы қалаларға қазақ билігін бекіте тҥсу 

жолындағы кҥрес болды». 

Қасым хан дәуіріндегі сыртқы саясаттың тағы бір векторы Ресей болып 

белгіленді [4]. Қҧқықтық реформаларына тоқталар болсақ, Шыңғысхан заманынан 

бері кодификацияланбаған Яссыларды жҥйелеп, нормативті актілердің жаңа 

жинағы «Қасым ханның қасқа жолының» шығуына ықпал етті. Бҧл қҧқық жҥйесі 

бҥкіл халқы бір қазақ ҧлысы болған ҥш жҥзге тҥгел таралды». Заңдар жинағы бес 

тараудан тҧрды: 

1.Мҥлік заңдары (мал, мҥлік, жер дауы мәселелері). 

2.Қылмыс заңдары (кісі ӛлтіру, ел шабу, мал талау, 

ҧрлық мәселелері). 

3.Әскери заңдар (қосын, аламан, әскери міндет, тҧлпар ат, қара қазан 

мәселелері). 

4.Елшілік жоралары (майталмандық, шешендік, сыпайылық, әдептілік). 

5.Жҧртшылық заңы (ас, той, мереке, жасауыл және т.б.)». 

Хақназардың негізгі саяси-қҧқықтық мақсаты хандықтың тҧтастығын сақтап, 

кӛршілерінен қорғану болатын. «Вся политическая деятельность Хаккназар-хана 

была направлена на интеграцию казахского общества и обеспечение безопасности 
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своей страны от внешних вторжении». Тәуекел ханның негізгі ойы Қазақ хандығын 

қуатты, кҥшті мемлекет етіп қана қою емес, оны Орта Азияны біріктіретін алпауыт 

империяға айналдыру еді. 

Заңгер-ғалым М. Сәрсембаев Тәуекел хан Мәскеуге ӛз елшісін әскери одақ 

қҧру ҥшін жіберген деген дерек келтіреді: «Посол казахского хана Тевеккеля Кул-

Мухамед в 1594 году прибыл в Московское государство для заключения военного 

союза» [5]. 

Есім ханның сыртқы саясаттағы бағыты Тәуекел ханның сыртқы 

саясатының заңды жалғасы болып табылды. «1580-1594 жылдары 

Сырдария қалаларын, Тҥркістан жерін қҧтқару ҥшін ӛзбек хандарымен 

шайқастар ҥздіксіз жалғасып жатты. Нәтижесінде Есім ханның (1598-1628) 

тҧсында Ташкенттен бастап, Сырдария бойындағы  қалалар  Қазақ  хандығының 

билігіне ӛтті» [6]. 

«Есім ханның ескі жолы» нормативті актілерінің  жиынтығы  Қазақ  

хандығында кең қанат жайып келе жатқан жаңақатынастарды реттеуге 

бағытталды. Қасым хан қағидаларынан ауытқымай, оны келесідей баптармен 

нығайтты. 

«1.Хан болсын, ханға лайық заң болсын (яғни, хан ӛз мемлекетінің қолайына 

жаққан заңды белгілеуге қҧқылы). 

2.Батыр болсын, жорық жолы мақҧл болсын (яғни, ер-азамат жау алдынан 

белсеніп шығуға, әрі жауды жеңіп қайтуға тиіс). 

3.Абыз болсын, абыз сайлау парыз болсын (яғни, білімді кісілерді қҧрмет 

тҧтуға тиіс). 

4.Би болсын, би тҥсетін ҥй болсын (яғни, билер ӛздерінің іс басқару 

аппараттарын қҧрғаны ләзім)». 

Тәуке ханның 1680 ж. билікке келуі қазақ қоғамында бҧрын-соңды орын 

алмаған кең қоғамдық саяси реформаларға жол ашты. Профессор Б. Кенжебаев 

Тәуке ханның қазақтың бірлік-ынтымағын, жауынгерлік кҥш-қуатын кҥшейту, ел 

басқару ісін тәртіптеу мақсатында мынадай заң шығарды дейді: «1) жыл сайын 

рубасылар мен ақсақалдардың кеңесі болсын, ол ханның қатысуымен халық 

тҧрмысының аса маңызды мәселелерін қарап шешсін; 2) кеңеске қатысатындар 

тегіс қару-жарақты болсын, қару жарағы жоқтарға кеңесте дауыс берілмейді; 3) хан 

тҧқымдарынан басқа қару-жарақ асынуға жарайтындар жыл сайын мал-мҥлкінің 

жиырмадан бір бӛлігі мӛлшерінде салық тӛлесін, бҧл ханның қазынасына тҥсіп, 

халық ісін басқаруға жҧмсалсын» [7]. 

Тәуке ханның реформаторлық қызметінің шырқау шегін «оның 

Қазақ даласындағы нормативтік қҧқықтық актілерді кодификациялауы» 

деп қарастыруға болады. «Жеті жарғы» негізінде жеті әдеттік қҧқықтық жҥйеден 

тҧратын, қоғамдық қатынастарды реттейтін салалардың жиынтығы. Олар: жер 

дауы, жесір дауы, қҧн дауы, бала тәрбиесі және неке, қылмыстық жауапкершілік, 

рулар арасындағы дау, ҧлт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен орталық биліктік 

органдардыңӛкілеттігін айқындау. «Жеті жарғыдағы» әкімшілік, қылмыстық, 

азаматтық, мҧрагерлік, меншіктік қҧқықтар мен алым-салық, рухани, әлеуметтік, 

саяси  ӛмір  қағидалары бҥкіл қазақты бір шаңырақ, орталықтанған мемлекет туы 

астына топтастыру, хандық аппаратын нығайту, жамағатты бір заңға бағындыру, 

сол арқылы халықтың саяси-әлеуметтік салаларын қорғауға бағышталған еді». 

Есім ханның тҧсындағы саяси процестердің кҥрделенуі бір топ жырауларды 

тарих сахнасына шығарды. Солардың бірі – Марқасқа жырау. Есімді Қазақ 
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хандығын нығайтушы деп қарастырып, қолы келгенше осы ханның жеке билігін 

нығайтуға ҥлес қосқандығын ескерсек, жыраудың монархиялық бағытты 

қолдайтындығын айқындау аса қиынға соқпас. Есім хан партиясының белді ӛкілі: 

«Ей, Қатағанның хан Тҧрсын, Кім арамды ант ҧрсын!  

Жазықсыз елді еңіретіп,  

Жер тәңрісіп жатырсың»– деп саяси кӛзқарастарын жеке адамға 

байланыстырып емес, қайта еркіндік пен бейбітшілік идеяларына басымдық 

беретіндігін білдіреді. 

Қазақ қоғамындағы билердің саяси-қҧқықтық ойлары туралы А.Қ. Нурлин 

былай дейді [5]: «Қазақ қоғамындағы билердің саяси-қҧқықтық кӛзқарастарында 

 әділеттілік, теңдік, әділетті басқару ерекше орын алған. Билердің шешімдерінде 

адамға, адамның ӛміріне деген қҧрмет те, адамгершілік ҧлы сезім де, кӛпшілікті 

кісілікке, ізгілікке, имандылыққа тәрбиелеуді мҧрат тҧтқан аталық, 

даналық мәселесі де бар». 

Тӛле бидің саяси-қҧқықтық кӛзқарастары Қазақ хандығының дамуындағы ең ауыр 

кезеңде қалыптасады. Қазақ халқыныңауыр тҧрмысы тек жоңғар 

шапқынышылығымен емес, Орта Азия хандықтары тарапынан кӛрсетіліп 

отырған қарсылықәрекеттерінен де кӛрініс табады. Қазақтың басына тӛнген қауіпті 

Тӛле: 

«Бҧлай барсаң Қоқан бар, 

Қоқаңдаған әкең бар. 

Бҧлай барсаң қалмақ бар, 

Кҥшіңді ептеп салмақтар…»- деп айқындады. 

Тӛле би бір жағы ӛз билігін нығайту мақсатында, екінші жағынан ықпалы 

кҥннен кҥнге кҥшейіп келе жатқан, жаңа функцияларды иеленген билер мен 

батырлар билігін нығайту ҥшін теңдік принципін тереңдетуге тырысады. Дала 

жағдайында би алдында бәрі тең ғана емес, оның шешімін орындауға міндетті. 

Ақсҥйек тҧқымы тӛре де белді бидің айтқан сӛзін жерге тастап кете алмайды. 

Тӛле бидің гендерлік саясаты мен жесір дауына байланысты қолданған 

шешімдері туралы заңгер-ғалым Н.Қ Мыңбатырова былай дейді [5]: « … Ел 

арасында кең тараған «Ананың тікенектей арқасы балаға мамықтай», «Баланың 

бесігі – кең дҥниенің есігі», «Емшегіңнің сҥті кетпесін бауырыңның жылуы 

кетпесін» сияқты қанатты да нақыл сӛздері осы ойымыздың куәгерлері». 

Тӛле би тек ішкі даулармен шектелмей, халықаралық арбитраж функциясын 

да атқарған. Бҧған дәлел Ресей патшалығының елшісі К.Миллермен болған оқиға 

куә [8]. 

Ең басты мақсаттардың бірі ретінде Қазыбек би ауызбірлік пен ҧлттың 

азаттығын алғашқы орынға қояды. «Жоңғар басқыншыларына қарсы халық кҥресін 

ҧйымдастырушылардың бірі болған Қазыбек би елдің азаттығы жолында аянбай 

тер тӛгеді». Оның қызметінің негізгі бӛлігі қазақ-жоңғар қатынастарын реттеуші, 

бейбіт әрі тең қатынастарды қолдаушы адам ретінде белгілі. «Біз қарастырып 

отырған және одан бҧрынғы тарихи кезеңдерде қазақ қоғамында елшілік қызметі 

негізінен билердің ҥлесіне тиді». Қазыбек бидің бірнеше дҥркін елшілікке баруы 

заманының ішкі және халықаралық қҧқық принциптерін анықтауға мҥмкіндік 

бар. Ең бірінші әрі маңызды принцип – мемлекет ҥшін ең басты байлық адам мен 

оның денсаулығы, қҧқықтары мен бостандықтары. Екіншіден, Қазақ хандығы 

егеменді теңдік принципіне сәйкес, тең іргелі мемлекетке елшілік жіберді. 

Ҥшіншіден қазақ хандығы ешкімді басынбайды, ӛзін де ешкімге басындырмайды. 
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Қоғамның қҧқығы жеке адамдардың қҧқықтарынан қҧралады. Жеке адамның 

еркіндігі – қоғам еркіндігі. Сондықтан, жәбір кӛрген қандастың қҧқықтары 

қорғалып қана қоймай, толық мӛлшерде ҧшыраған шығындар қалпына келуі керек. 

Қазыбек би ҥш жҥздің басын біріктіру ісін, кҥш қолданбастан, әділдік 

принциптеріне негізделе отырып, жҥзеге асыруды қолдайды. «Ҥш жҥздің ішінде 

шешілуі қиын, ең кҥрделі мәселелердің басы-қасында жҥріп, хандардыњ сенімді 

ақылшысы, халықтың ханға бергісіз биі болған Қазыбек әр кез батыр жинап, ел 

шаппай, қылыш шауып, оқ атпай-ақ ақылымен жол тауып, ел бірлігінің емшісі бола 

білген» [9]. 

Жастайынан саяси, билік істеріне араласқан Әйтеке қазақ қоғамында 

қҧқықтың негізгі принциптерін айқындаған «Жеті жарғыны» жазуға ат салысып, 

адамдардың заң, сот алдындағы теңдік принциптеріне жол ашқан белді саяси 

қайраткер. Руаралық қатынастарда ежелден маңызды болып саналатыны – жер 

дауы мен жесір дауы. Мҧндағы Әйтекенің кӛзқарасы ҧлттық бірлік идеясы 

тҧрғанда, жеке адамның еркі ештеңе де тҧрмайтындығын байқатады. Халық бірлігі 

ҥшін жеке адамның қҧқықтары бҧзылуы мҥмкін. Әйтеке ҥшін ең маңыздысы 

жҥзаралық ауызбіршілікті сақтау. Әйтеке – дәстҥршіл би. Дәстҥр мен әдет-ғҧрып 

нормалары Әйтеке ҥшін негізгі қайнар кӛз. Біртҧтас нормативті база ислам 

қҧқығын да қҧрметтейді, дегенмен ислам қҧқығын дала жағдайына икемдеп 

қолданады. Бидің ойы бойынша Ҧлы даланың қҧқықтық жҥйесінің негізгі мақсаты 

әділеттік орнату. Әйтеке бидің соғыс қҧқығын жақсы біліп, бірқатар моральды 

нормаларды ҧстағандығы белгілі. Әйтеке би қазақ қоғамындағы эволюциялық 

процестерге жете мән беріп, заң шығарушы орган болып табылатын хан кеңесінің 

алдында жауап беретін орталық органдар жҥйесін қҧруды ӛзінің негізгі 

мақсаттарының бірі деп қабылдағандығы айқын. Уақыт ӛте келе бидің Ресей 

бағытын айқындап, Қазақ хандығы мен Ресей империясының тең қҧқықты 

қатынастар қҧруына ықпал еткен тҧлға ретінде қалары сӛзсіз. «Осы орайда, 1694 

жылғы Тәуке ханның орыс патшасына елшілік жіберуінде, ханның сол жылғы орыс 

елшілігін Тҥркістанда қабылдауында Әйтеке бидің тікелей қатысы бар деп 

қарағанды жӛнге келер деп ойлаймыз» [8]. 
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Резюме 

В статье рассматривается роль института биев в общественно-политической 

жизни казахского ханства. 

Summary  

In article the role of institute "bi" in political life of the Kazakh khanate is 

considered. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Болысова К.,  

магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье рассмотрен вопрос о правовом регулировании валютных 

отношений. Виды, проблемы, а так же решение переводов денежных средств из 

РК в зарубеж.  

Ключевые слова: право, валюта, отношения, государство. 

 

Экономика любого государства не может существовать без развитого 

финансового рынка, а составной частью финансового рынка являеться валютный 

рынок. Валютная политика любого государства преследует цель по стабилизации 

курса национальной валюты, обеспечению ее конвертируемости, защите 

внутреннего валютного рынка, обеспечению бесперебойного функционирования 

валютно-финансового механизма, пресечению незаконного выволза капиталов за 

рубеж, поддержанию стабильности платежного баланса страны.  

Выбранный государством курс валютной политики формирует и направления 

валютного регулирования отношений, складывающихся в процессе деятельности 

участников валютных правоотношений.  

Актуальностью данной темы является то, что одним из важнейших элементов 

успешного проведения как внутренней, так и внешней экономической политики 

государства является валютное регулирование внутри государства. Для грамотного 

осуществления валютной политики необходимо устанавливать нормы права, 

которые будут регулировать валютное взаимоотношение на внутреннем валютном 

рынке. 

На валютном рынке любой экономический субъект выступает в качестве 

продавца или покупателя. Каждый из них имеет свои финансовые интересы. При 

совпадении интересов происходит акт купли-продажи валютных ценностей. 

Поэтому валютный рынок есть своеобразный инструмент согласования интересов 

продавца и покупателя валютных ценностей. 

В связи с этим возникает необходимость валютного регулирования и 

валютного контроля внутри государства, что также является немаловажным 

фактором для успешного сотрудничества на внешнем валютном рынке. 

Важная роль в валютном регулировании принадлежит Национальному банку 

РК, который заключает межбанковские соглашения, представляет интересы 

государства в отношениях с национальными банками других государств, 

международными банками и другими финансово-кредитными учреждениями. К 

основным функциям Национального банка РК относятся: проведение всех видов 

валютных операций, разработка сферы и системы обращения в стране иностранной 

валюты и ценных бумаг, издание нормативных актов, регулирование курса тенге к 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2015 ж. 

 

50 

 

валютам других стран, выдача лицензий банкам на осуществление валютных 

операций. 

Весьма существенный объем операций с иностранной валютой приходится на 

коммерческие банки, действующие на основе полного хозяйственного расчета и 

валютной самоокупаемости. 

В условиях интернационализации хозяйственной жизни возрастает 

взаимосвязь национальных хозяйств, активизируются поиски средств 

национального регулирования. В сфере валютных отношений появляются новые 

особенности и тенденции: 

- усиливаются международные функции национальных валют  (национальные 

денежные единицы участвуют в международных расчетах); 

- масштабы участия  валюты в международном платежном обороте 

определяются комплексом факторов (исторического, экономического, 

международно-правового), в том числе и национальной политикой; 

- отсутствует единая основа в валютной сфере – мировые деньги; 

- в условиях свободной конвертируемости валют и перелива капитала между 

 странами размываются границы между внутренним денежным обращением и 

международным платежным оборотом; 

- тенденция к сращиванию национальных и международного денежно-

кредитного рынка прокладывает себе дорогу в условиях сохраняющейся 

специфики и особенностей национальных денежно-кредитных рынков. 

Тенденция к возрастанию роли валютной сферы в отношениях участников 

международного обмена прослеживается на всех этапах эволюции мировой 

 валютной системы, начиная с золотого стандарта. Чем глубже вовлечено 

национальное хозяйство  в систему мировых хозяйственных  связей, тем сильнее 

стремление национальных органов регулирования оградить экономику от 

неблагоприятных на данном этапе  внешних воздействий. Это противоречие 

предопределило эволюцию валютного механизма каждой страны, начиная с 

периода золотого стандарта и по настоящее время. 

Валютная политика основных промышленно развитых стран осуществляется в 

едином и взаимосвязанном мире. Поэтому важно выяснить, в какой степени при ее 

формировании принимается в расчет фактор третьих стран. В основном речь идет о 

развивающихся странах. Большинство восточноевропейских стран и странам СНГ, 

которые не меньше остального мира ощущают на себе влияние  валютной 

политики Запада, еще предстоит встать на путь поиска адекватных форм участия в 

международных валютных отношениях, по которому уже давно идут 

развивающиеся страны. Поэтому опыт взаимоотношений последних с основными 

промышленно развитыми странами в области валютной политики представляет 

 особый интерес. 

Говоря о воздействии валютной политики Запада на экономику 

развивающихся стран, следует отметить, например, что в официальных 

инвалютных резервах стран 95 % приходится на следующие валюты: доллар США, 

Евро, японскую йену, фунт стерлингов. От уровня процентных ставок на 

национальных и международных рынках капиталов ведущих стран Запада зависят 

платежи по внешней задолженности развивающихся стран. Поэтому 

развивающиеся страны не остаются пассивными объектами воздействия валютной 

политики промышленно развитых стран. Не обладая практически никакими 

рычагами управления валютным фактором на международном уровне, 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2015 ж. 

 

51 

 

развивающиеся страны традиционно придавали большое значение таким 

национальным средствам валютного регулирования, как различные формы 

валютных, торговых и налоговых ограничений. 

В соответсвии с Законом Республики Казахстан от 13.06.2005 «О валютном 

регулировании и валютном контроле», валюта  - это денежные единицы, принятые 

государствами как законное платежное средство в виде банкнот и монет, в том 

числе и драгоценных металов.  Валютные операции в Казахстане регулируются 

«правилами ий», принятыми Правлением Национального банка Республики 

Казахстан. С момента вступления в силу вышеизложенных нормативных актов в 

Казахстане полностью сняты ограничения на количество и суммы переводов, 

осуществляемых без открытия счета и не связанных с предпринимательской 

деятельностью физического лица.  

За  последние 10 месяцев (январь-октябрь 2015) объем денежных переводов из 

Казахстана за рубеж составил 184 миллиарда тенге. На 39% больше, чем за 

аналогичный период 2014 года. Также увеличилось количество транзакций - с 934 

тысяч до 1,3 миллиона. 

По итогам 2015 года вес среднестатистического денежного перевода остался 

почти без изменений - 141,6 тысяч тенге. 

На рынке денежных переводов работают 15 систем. 

Наибольший прирост отправленных переводов из страны зафиксировал 

Contact. 

За эти  месяца  по системе отправлено 38,1 миллиарда тенге против 15,4 

миллиарда годом ранее. Доля системы на рынке увеличилась с 11,6% до 20,7%. 

На втором месте - "Золотая корона". Совокупный семимесячный объем 

отправленных переводов в 2015 составил 55,0 миллиарда тенге - на 30% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Это самый большой объем 

отправленных переводов в рамках одной системы. 

Далее идет "Блиц". Объем отправленных переводов за январь-июль - 11,3 

миллиарда тенге. Это в 4,5 раза больше, чем за 7 месяцев 2014. Удельный вес 

системы на рынке увеличился с 1,9% до 6,2%. 

Ранее, в целях повышения эффективности контроля над трансграничными 

потоками валютных средств был введен запрет на вывоз наличной иностранной 

валюты за пределы РК в сумме свыше эквивалента 10 тысяч долларов США. 

Единственным исключением из общего правила было представление физическим 

лицом таможенной декларации, подтверждающей факт ввоза наличной 

иностранной валюты в Республику Казахстан в сумме, превышающей указанный 

эквивалент.  При переводе или получении денег физическими лицами 

производились записи, что данный платеж или перевод денег не связан с 

предпринимательской деятельностью, осуществлением инвестиций либо 

приобретением прав на недвижимость.  

Существовавшие ранее требования по представлению различных документов 

были отменены, поскольку они не выполняли функции подтверждения легальности 

происхождения средств. Соответственно необходима была система, которая 

позволяла бы добросовестным физическим лицам переводит валютные средства 

без ограничений с использованием  цивилизованных каналов банковских 

переводов и посредством платежных документов, а так же создавала барьеры для 

бесконтрольного вывоза наличной иностранной валюты за рубеж. 
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И на этом фоне 28 августа 2009 года  вступил закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Закон включает в себя такие положения как,  

- подозрительная операция с деньгами и иным имуществом - операция 

клиента в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и иное 

имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной 

деятельности, либо сама операция направлена на легализацию доходов, 

полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную 

преступную деятельность; 

-операции с деньгами и иным имуществом - действия физических и 

юридических лиц с деньгами и  иным имуществом независимо от формы и способа 

их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение 

связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а так же меры принимаемые 

субъектами финансового мониторинга и государственными органами по 

приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и  

иного имущества, принадлежащих организации и  физическому лицу, включенным 

в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма, либо организации, бенефициары собственником которой является 

физическое лицо, включенное в указанный перечень является - замораживание 

операций с деньгами и иным имуществом.  

Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 

установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга 

относятся: 

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских 

операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег; 

2) биржи; 

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры; 

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные 

пенсионные фонды; 

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный 

депозитарий; 

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) 

иным имуществом; 

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в 

случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с 

деньгами и  иным имуществом в отношении следующей деятельности: 

купли-продажи недвижимости; 

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

аккумулирования средствдля создания, обеспечения, функционирования или 

управления компанией; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001209906
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174579
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174579
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174579
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создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или 

управления им; 

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского 

учета, аудиторские организации; 

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей; 

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег; 

11) микро финансовые организации; 

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками. 

 Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами 

финансового мониторинга. 

Субъекты финансового мониторинга до проведения операций с деньгами и  

иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии 

со статьей 4 настоящего Закона, принимают меры, предусмотренные 

подпунктами настоящего Закона, за исключением случаев, когда такие меры 

приняты при установлении деловых отношений. 

Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, контролируют наличие в платежном документе информации, 

указанной в части первой настоящего пункта, при поступлении платежа и перевода 

денег от иностранного финансового учреждения, а также фиксируют и хранят 

сведения, необходимые для идентификации получателя по переводу денег без 

использования банковского счета. 

В последнее десятилетие валютный рынок как форма организации движения 

валютных ценностей в РК развивается бурными темпами. В настоящее время 

можно утверждать, что внутренний валютный рынок в РК вышел на качественно 

новый уровень своего развития, когда каждый субъект хозяйственной деятельности 

либо гражданин (а не только производитель экспортной продукции) имеет 

свободный доступ к необходимым ему ресурсам валютного рынка, 

обслуживаемого достаточно развитой банковской инфраструктурой и 

квалифицированным персоналом уполномоченных банков. Развитие внутреннего 

валютного рынка РК требует обобщения опыта его функционирования и 

возможностей. Использование специалистами накопленного опыта валютных 

операций на казахстанском валютном рынке дает толчок для дальнейшего развития 

этого рынка. 
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Түйін 

Мақалада шет елге ақша аудару мәселелері мен оны мемлекеттік реттеу 

қаралады. Сонымен қатар валюталық қадағалау мен ақшаны шет елге 

аударудышектеу мәселелері қаралады. 
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Summary 

In clause questions of currency regulation of remittances are considered. The 

concept of currency regulation is given and questions of restriction of export of foreign 

cash currency are considered. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Нурушева М.Б.,  

магистрант Академии Кайнар 

 

Автором в данной статье рассматриваются вопросы обеспечения гарантий 

прав и свобод человека и гражданина, в частности, тем, что конституционные 

права не могут быть упразднены, а при принятии новых законов не допускается 

сужение объема существующих прав и свобод, при этом, Конституцией 

установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, 

здоровья и нравственности населения. 

Ключевые слова: право, государство, демократие, человек, гражданин, 

свобода.  

 

Конституция Республики Казахстан, будучи Основным Законом государства, 

закрепляет основополагающие принципы деятельности республики, такие как 

общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на 

благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов 

государственной жизни демократическими методами, включая голосование на 

республиканском референдуме или в Парламенте. 

Конституция Республики Казахстан признает, закрепляет и гарантирует 

обеспечение основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание 

и применение законов и иных нормативных правовых актов. 

Наряду с указанным, граждане Казахстана наделяются политическими и 

другими правами, в частности, свободой выбора труда, передвижения и выбора 

места жительства, но прежде всего, человек обладает правом на жизнь, на свободу 

и неприкосновенность, на защиту своих прав и свобод в суде, на свободу мысли, 

совести, религии и т.д. 

Гарантия прав и свобод человека и гражданина, обеспечивается тем, что 

конституционные права не могут быть упразднены, а при принятии новых законов 

не допускается сужение объема существующих прав и свобод, при этом, 

Конституцией установлено, что права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и 

свобод человека, здоровья и нравственности населения. 

30 августа 1995 года на общереспубликанском референдуме была 

принята Конституция Республики Казахстан, согласно которой Казахстан 
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провозгласил себя демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы. 

Конституцией Республики Казахстан закреплены основные принципы 

демократического государства - разделение властей, парламентаризм, местное 

самоуправление, права личности и их гарантии. 

Вместе с тем Республика Казахстан как социальное государство 

характеризуется рядом положений Конституции о бесплатном среднем и высшем 

на конкурсной основе образовании, о бесплатном гарантированном объеме 

медицинской помощи, об охране окружающей среды, благоприятной для жизни и 

здоровья человека, о создании условий для изучения и развития языков народа 

Казахстана. 

Для регулирования основ политической и духовной жизни общества 

Конституция устанавливает принцип политического и идеологического 

многообразия, а правовой характер государства находит свое выражение в 

принципе верховенства права. 

Гарантии основных прав и свобод - это те условия и средства, которые 

обеспечивают их реализацию. 

Государственная гарантированность прав и свобод человека и гражданина 

возможна лишь в условиях демократического правового государства. Ст. 1 

Конституции утверждает Казахстан таким государством. Принцип признания прав 

и свобод в соответствии с Конституцией - важнейшее ус ловие государственной 

гарантированности прав и свобод человека и граж данина. 

Важной государственной гарантией прав и свобод человека и граж данина 

является их признание непосредственно действующими через прямое действие 

конституционных норм, определяющими деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления. 

Защита прав и свобод - это недопущение правовыми и организаци онными 

методами и средствами нарушения прав и свобод человека или восстановление уже 

нарушенных. 

1. Важнейшей юридической гарантией прав и свобод является су дебная 

защита, которая, в соответствии с п. 2 ст. 13 Конституции, гаранти руется каждому. 

2. Широко используются административно-правовые способы защи ты прав и 

свобод граждан. Гарантии такой защиты закреплены в п.1 ст. 33 Конституции 

Республики Казахстан, предусматривающей, что граждане Республики Казахстан " 

имеют право об ращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные об ращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления". Одной из форм обращений являются заявления и жалобы 

граждан, связан ные с ущемлением их прав и свобод 

3. В Казахстане каждому гарантируется право на получение квали 

фицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных зако ном, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

4. В нормах Раздела VII Конституции Республики Казахстан, посвященного 

вопросам организации судебной власти, нашли свое отражение важнейшие 

принципы судопроизводства. Среди них презумпция невиновности, положение о 

том, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступ ление, 

лишение юридической силы доказательств, полученных незакон ным путем. 
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Помимо конституционных гарантий правовой защиты прав и свобод личности 

существуют многочисленные гарантии обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленные в нормах отраслевого законодательства (гражданского, 

уголовного и др.). 

Вместе с тем Конституция Республики Казахстан провозгласила возможность 

ограничений в определенной законом степени прав и свобод человека и 

гражданина. Такие ограничения необходимы в любом демократическом обществе. 

Права и свободы человека нельзя рассматривать как абсолютные - человек живет в 

обществе и действует в системе общественных взаимосвязей. 

Конституция Республики Казахстан предусматривает, что такие ограничения 

возможны в строго установленных случаях и вводятся, прежде всего, для защиты 

основ конституционного строя страны. 

Права и свободы человека ограничиваются в интересах нравственности и 

здоровья населения, поэтому запрещаются, например, распростране ние взглядов, 

направленных на разжигание расовой или национальной не нависти, Закон может 

устанавливать особые ограничения прав и свобод, например: въезд или 

проживание в определенных районах страны, если существует серьезная опасность 

для здоровья населения. 

Говоря о гарантированных Конституцией правах и свободах человека, следует 

указать, что Основным Законом равным образом каждому обеспечено право на 

судебную защиту своих прав и свобод, с установлением того, что все равны перед 

законом и судом. 

Так, Разделом VII Конституции «Суды и правосудие», установлено, что 

судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 

обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых 

актов, международных договоров Республики. Основополагающим принципом 

правосудия, а значит и обеспечения каждому реализации права на судебную 

защиту, является то, что судья при отправлении правосудия независим и 

подчиняется только Конституции и Закону, при этом какое-либо вмешательство в 

деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность по закону. 

Закон особо защищает права и интересы людей от посягательства других лиц, 

проводя четкую границу между использованием личностью своих прав и 

злоупотреблением ими. П.5 Ст.12 Конституции указывает, что осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нару шать прав и свобод других лиц, 

посягать на конституционный строй и об щественную нравственность. 

Наконец, права и свободы ограничиваются в интересах обороны страны и 

безопасности государства. Запрещается распространение сведе ний, способных 

причинить ущерб интересам обороны и безопасности го сударства. Закон 

предусматривает и ограничение права выезда за рубеж по соображениям 

государственной безопасности для определенной категории людей, осведомленных 

о государственных секретах. 

Ограничения некоторых прав и свобод граждан возможны также при 

введении в стране чрезвычайного положения. 

Следует указать, что за последние годы внесенными изменениями в 

Конституцию Республики Казахстан были существенным образом затронуты 

вопросы, касающиеся прав и свобод человека. 
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В частности, 21 мая 2007 года были внесены изменения в статью 15 

Конституции Республики Казахстан, гарантирующей каждому право на жизнь, а 

именно внесенными новациями определено, что смертная казнь устанавливается 

как исключительная мера наказания за террористические преступления, 

сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 

совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права 

ходатайствовать о помиловании, тем самым, значительно сужен круг преступных 

деяний, влекущих наказание в виде смертной казни. Претерпела изменения ст.16 

Конституции, новая редакция которой предусматривает, что арест и содержание 

под стражей допускаются только в предусмотренных законом случаях и лишь с 

санкции суда с предоставлением арестованному права обжалования. Также 

изменения коснулись пункта 2 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, 

обновленная редакция которого устанавливает, что законы и иные нормативные 

правовые акты, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими 

закрепленные в ней права и свободы человека и гражданина, отменяются и не 

подлежат применению. 

Наряду с указанным, Казахстаном осуществлены ряд мероприятий по 

внедрению в свое правовое пространство международных норм и принципов 

соблюдения прав и свобод человека, в частности, Республикой Казахстан 

ратифицированы Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 года и 

дополнительные протоколы к ним, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о 

ликвидации и предупреждении преступления геноцида и наказания за него. 

Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

Изложенное, является свидетельством того, что Казахстан постепенно и 

неуклонно утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого признаны человек, его жизнь, права 

и свободы. 
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Түйін  

Аталған мақалада автор адамның және азаматтың қҧқықтары мен 

бостандықтарына, соның ішінде конституциялық қҧқығына кепілдік беруді 

қамтамасыз етудің мәселелерін қарастырады, жаңа қабылданған заңдарда  

Конституцияда бекітілген адамның және азаматтың қҧқықтарының 

кӛлемінтарылтуға жол берілмеген, дегенмен де конституциялық тәртіпті, қоғамдық 

тәртіпті сақтауда, адамның және азаматтың қҧқықтарын, денсаулығын қорғауда 

және халықтың адамгершілік қасиетін сақтауда адамның және азаматтың 

қҧқықтары заң шеңберінде ғана қажетіне қарай шектелуі мҥмкін. 

 

Summary  

The author of this article deals with the guarantee of the rights and freedoms of man 

and citizen, in particular, the fact that constitutional rights can not be abolished, and the 

adoption of new laws are not allowed narrowing of the scope of existing rights and 

freedoms under this Constitution established that the right and freedoms of man and 

citizen may be limited only by laws and only to the extent that this is necessary in order 

to protect the constitutional order, public order, human rights and freedoms, health and 

morals. 

 

МҰСЫЛМАН ӘЛЕМІНДЕГІ ИСЛАМ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ОРНЫ 

 

Мәсәлімқызы М., 

ҚР ІІМ Алматы академиясы оқытушысы,  

заң ғылымының магистрі  

 

Мұсылман құқығы мен ислам діні деген ұғымдар бір – біріне еттене жақын. 

Мұның себебі ислам діні бүкіл дүниежүзі мұсылмандары үшін өмірінің барлық 

кездеріне арналған құқықтық жиынтық болып есептеледі. 

Түйін сөздер: Мұсылман құқығы, ислам діні, мұсылман құқық мектептері, 

ислам және адам құқығы, мұсылман құқық жүйесі. 

 

 

Шығыстағы орта ғасырлық ӛркениеттің ең маңызды қҧбылысы – мҧсылман 

қҧқығы. Бҧл қҧқықтық жҥйе, ең алдымен Араб халифатында пайда болып, кейіннен 

әлемдік сипат алды. Оның даму  тарихы араб мемлекетінің эволюциясымен, VІІ 

ғ.патриархалдық  діни қоғамнан  VІІІ-Х ғ.ғ. Омеяд және Аббасид династиясының 

ірі империясына дейінгі дамуымен тығыз байланысты. Араб халифаты қҧлағаннан 

кейін мҧсылман қҧқығы ӛз маңыздылығын жоғалтпай, ислам дінін қабылдаған 

Азия және Африка елдеріндегі негізгі қҧқықтық ережеге айналды. 
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Мҧсылман қҧқығы – мҧсылман діні Исламның негізінде қҧрастырылған 

ережелер жҥйесі. 

Ислам бойынша қалыптасқан қҧқық адамға Мҧхаммед арқылы Алладан 

келген. Ол қоғамның барлық әлеуметтік ӛмірін қамтиды. 

Мҧсылман қҧқығының тӛрт бастауы бар: 

1.Алланың соңғы елшісі Мҧхамедке айтқан ережелерінен тҧратын киелі кітап 

— Қҧран 

2.Мҧхамедтің сӛздері мен істерін талдайтын дәстҥрлі ережелер жиынтығы — 

Сҧнна. 

3.Қҧран ережелерін талдаған ҧлы мҧсылман ғалымдарының пікірлері – Иджма 

4.Мҧсылмандардың алғашқы бастауларында кӛрсетілмеген ӛмірлік 

қҧбылыстарын  сәйкесінше талдау – Қияс. 

Мҧсылман қҧқығына тән: институттардың ежелден бері келуі, кездейсоқтық  

және жҥйенің жоқтығы. Ол мешіт қҧқығы, дін жолындағы қоғам қҧқығы. Салт-

дәстҥр мҧсылман қҧқығына кірмейді және оның бастауы бола алмайды. 

Қҧқықтық қызметте келісімдер жиі қолданылады, ол мҧсылман қҧқығының 

ережелеріне бірқатар ӛзгеріс әкелуі мҥмкін, бірақ ол міндетті болып 

есептелінбейді. Бҧл жҥйе оны талқылау болмаған кезде, б.з.д. Х ғ жойылып кетті. 

Мҧсылман қҧқығының негізгі мазмҧны – дін адамының іс -әрекеті мен 

ережелерді ҧстанбаған кезде қолданылатын жазалар тҥрінде болады. Алғашқы 

кезден-ақ ислам, тек діни салттарды ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік 

институттарды, меншік тҥрлерін, қҧқық ерекшеліктерін, философия, саяси 

қҧрылыс, этика, мораль және әлеуметтік психология ерекшеліктерін де 

қарастырады, бірақ, бірінші орында рухани ӛмір болады. 

Мҧсылман қҧқығы (шариғат) – Қҧран және Сҧнна негізінде қҧрастырылған,  

мемлекеттік, мҧрагерлік, қылмыстық және  неке-отбасы қҧқығынан тҧратын діни 

жинақ. Сонымен, шариғат – исламның діни –мистикалық ҧғымдарымен тығыз 

байланысты қҧқықтық ереже. 

Курстық жҧмыстың мақсаты: Мҧсылман қҧқығының қайнар кӛздерін анықтап 

зерттеу. 

Осы мақсатқа жету ҥшін  тӛмендегідей міндеттер қойылды: 

— мҧсылман қҧқығының жалпы тҥсінігін беру; 

-мҧсылман қҧқығының бастауларын зерттеу; 

-мҧсылман қҧқығы жҥйесінің ерекшеліктерін зерделеу; 

-мҧсылман қҧқығы ғылымының тарауларын анықтау; 

-отбасылық және мҧрагерлік қҧқық ерекшеліктерін талдау; 

-меншік қатынастарын қҧқықтық  реттеу мәні; 

-қылмыс, жаза, сот ісін анықтау; 

-қазіргі кезеңдегі мҧсылман қҧқығын 

Осы кҥндері мҧсылман елдерінің кӛпшілігінде мемлекеттік ақсҥйектер 

ҧйымдары қҧрылған, бірақ олар діни соттарды сақтайды. Шариғат сотының 

сақталуы дін иелерінің саясатқа, халықтың азаматтық қҧқығына араласуына кең 

жол ашты. Бҧндай жағдай қоғамдық-философиялык ойдың дамуына, ӛмірге 

материалистік тҧрғыдан қарауға кедергі жасады. Кӛзқарастары демократиялық 

тҧрғыда қалыптасқан адамдар да дін иелерінің қудалауына тҥспес ҥшін ӛздерінің 

пікірлерін ислам діні қағидаларымен тиянақтап отыруларына тура келді. Ислам 

мен шариғат осы кҥнге дейін Азия мен Африка мемлекеттерінде ӛзінің ҥлкен 

ықпалын жҥргізуі, кейбір жағдайларда елдердің дамуына кері әсерін де тигізді. 
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Муамалаттың қҧрамына заманауи (қазіргі кездегі) қҧқықтағы жеке қҧқықтың 

бӛлімдері - міндеттемелік қҧқық, мҥлік қҧқығы, сауда қҧқығы және мемлекеттік 

жеке қҧқық пен мемлекеттік қҧқықтық бӛлімдері - мемлекеттік жалпы қҧқық және 

әдістемелік қҧқық ҥкімдері кіреді. Фераиз деп аталатын мирас ҥкімдері мен 

«Сыяр» тақырыбында қарастырылатын халықаралық қҧқыққа қатысты ҥкімдер де 

осы бӛлімде қамтылады. Сондай-ақ, «әл-Ахкаму'с-Султания» атты жеке 

жҧмыстарда қарастырылған Ата заң мен басқару қҧқығына қатысты ҥкімдер де 

осыған жатады. 

Мҥнакахат ҥйлену, ажырасу, қамқорлыққа алу, алимент тӛлеу және баланың 

заңды немесе заңсыз туылуы сияқты отбасылық қҧқық мәселелерін қамтиды. 

Қылмыстар мен жазаларға қатысты мәселелер укубаттың қҧрамында 

қарастырылады. 

Осы тӛрт бӛлімнің орнына ғибадаттардан тыс, қалған барлық қҧқық 

мәселелерін муамалаттың қҧрамына алып, жалпы екі бӛлімді қарастырады. 

Классикалық мҧсылман қҧқығы заманауи қҧқықтың барлық негізгі мәселелерін 

қамтумен қатар ӛз жҥйесі мен жіктеу қисыны тҧрғысынан да ӛзіндік ерекшелікке 

ие. Мҧсылман қҧқығында Рим қҧқығынан бері қолданылып келген мемлекеттік 

қҧқық пен жеке қҧқық тҥрлеріне бӛлу мәселесі қарастырылмайды. Алайда 

мҧсылман заңгерлер діни және қҧқықтық міндеттерге жауапкер болған адамдардың 

әрекеті туралы айтқанда, оларды мемлекеттік қҧқық және жеке қҧқық бӛлімдеріне 

ҧқсас «Аллаһ хақтары» және «Қҧл хақтары» деп аталатын екі топқа бӛлген. 

«Аллаһ қҧқығы» ҧғымы, кӛбінесе белгілі бір тҧлғаның мҥддесіне қарамастан, 

жалпы алғанда қоғамның мҥддесін жҥзеге асыруды және қоғамдық тәртіпті 

сақтауды мақсат еткен ҥкімдерді тҥсіндіреді. Бҧл топқа жататын ҥкімдерден 

ешкімнің бас тартуға қҧқығы жоқ және осы ҥкімдердің орындалуында 

немқҧрайлылықтың байқалуы мҥмкін емес. Ал «Қҧл қҧқықтары» ҧғымы, кӛбінесе 

тҧлғалардың бір-бірімен жасаған әртҥрлі қҧқықтық қарым-қатынастарын 

анықтайды. Мҧндай қҧқықтарда қҧқық несі қадаған кезінде қҧқығынан бас тарта 

алады. 

Егемендікке қол жеткізуімізбен Қазақстан Республикасының мемлекет болып 

қҧрылуы, оның сыртқы саясаты, тарихы, ҧлттық мемлекеттілігі зеріттеле бастады. 

Ислам діні мен мҧсылман қҧқығы  тҥрік тайпаларына, соның ішінде қазақ 

мемлекетінің орнығуына, пайда болуына, қҧқықтық мәдениетіне, рухының 

дамуына ӛзінің әсерін тигізеді. Ислам діні ХІІ 2-дан астам уақыт ӛмір сҥріп келеді. 

Меккеге қажылық ету жылдан – жылға ӛсе  тҥсуде. Әлемнің қырықтан астам 

мемлекетті ислам дінін  тҧтынады. Мҧның ӛзі ҥлкен  даму,  цивилизация. Осының 

барлығы мҧсылман қҧқығын зеріттеп білуге, заңды факт. Студенттеріне ӛте тиімді  

қажеттілік.  

Сонымен қатар мҧсылман қҧқығын зеріттеудің қажеттілігі оның мҧсылман 

елдерінің мҧхай заңдылықтарына әсер етуі. Мҧның мақсаты осындағы ҥлкен 

тәжірибенің біздің республикамыз ҥшін де қажет еткенін, мҧнда мҧнай ӛндіру, 

мҧнай барлау, мҧнай ӛңдеу және  мҧнай тасымалдау міне осылардың  тым 

қажеттігін  жете білу, меңгеру. 

Сондай – ақ еліміздің банк істері ҥшін мҧсылман  елдеріндегі  банк ісі 

саласындағы тәжірибиесін ҥйрену оны зерттеп талдау қажет –ақ. 

Мҧсылман қҧқығы мен ислам діні деген ҧғымдар бір – біріне еттене жақын. 

Мҧның себебі ислам діні бҥкіл дҥние жҥзі мҧсылмандары ҥшін (біркелкі) ӛмірінің 

барлық кездеріне арналған қҧқықтық жиынтық болып есептеледі. 
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Мҧсылман әлемі – шексіз әлем. Ал ислам діні – ғаламшарға тамырын терең 

жайған кӛшбасшы діннің бірі. Христиан дінінің де әлемде алатын орны ерекше. 

Иудаизм болса, осы аталған монотеистік ҥш діннің ішіндегі ең алғашқысы, бірақ ол 

дінді ҧстанатындардың саны 16 миллион ғана. Исламның да, Христиан дінінің де, 

Иудаизмнің де арғы тегі бір. Себебі монотеистік ҥш діннің  тҥп-тамыры Ибрагим 

пайғамбардан бастау алады. Тарихқа ҥңілсек, пайғамбарлардың арғы тегі  Ибрагим 

пайғамбарға келіп тіреледі. Мҧхаммед пайғамбар Ибрагим пайғамбардың ҥлкен 

ҧлы Ысмайылдың ҧрпақтарынан тараса, Мҧса мен Иса  пайғамбарлар Ибрагим 

пайғамбардың кіші ҧлы Исаактан тараған.  

Мҧсылман әлемінің киелі қаласы Меккенің негізін қалаған да Ибрагим 

пайғамбар. Меккедегі миллиондаған мҧсылмандар сыйынатын Қағбаны да о баста 

Ибрагим пайғамбар мен Ысмайыл тҧрғызған. Бірақ, ӛкінішке қарай, бҧл кҥнде 

аталмыш шындықты мойындағысы келмейтіндер де баршылық. Сондықтан да 

болар, Батыс әлемінің оңшыл саясаткерлері әлгі діндердің арасындағы ортақ 

қҧндылықтарға баса назар аударудан гӛрі олардың айырмашылықтарына кӛбірек 

басымдық беріп, Ислам дінін кемсітіп, мҧсылмандарды шеттетуге дайын тҧрады. 

Ол ол ма, тіпті Исламды әлемнің ең ықпалды діндерінің бірі деп танудың орнына 

оған қасақана кеселді идеология деп айдар тағады немесе оны экстремизм, 

терроризм немесе фундаментализмнің ҧйтқысы деп, адамзатты Исламға қарсы 

бағыттауға және аталмыш діндердің арасына от жағып, оларды ҧстанатын 

халықтарды бір-бірімен қақтығыстыруға тырысатындар да жетіп артылады. Ислам 

мен мҧсылмандарға деген мҧндай жаңсақ кӛзқарас Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ҧйымына мҥше елдердің арасында да орын алып отырғаны 

жасырын емес. Мысалы, Интернет арқылы Мҧхаммед пайғамбарды келемеждейтін 

карикатура тарату, мҧсылмандардың киелі кітабы Қҧранды ӛртеу немесе 

мҧсылмандарды шеттету ҥшін Норвегияда орын алған террористік жарылыстар 

мен қанды қырғын жоғарыдағы теріс пиғылдың іс жҥзіндегі кӛріністері. Ал 

мҧсылмандар тарапынан әлгіндей айуандыққа барып, ӛзге діндегілердің киелі 

кітаптарын ӛртеу немесе пайғамбарларға кҥйе жағу, оларды даттау еш уақытта 

болған емес.  

Ал шындап келгенде, Ислам мен мҧсылман әлемінің ҧстанымы терроризммен 

де, экстремизммен де, фундаментализммен де ҥш қайнаса сорпасы қосылмайды. 

Мҧсылмандардың киелі кітабы Қҧранда жамандықты уағыздайтын сҥре немесе аят 

атымен кездеспейді. Керісінше, Мҧхаммед пайғамбар арқылы Алладан жеткен 

әділеттікке шақыратын тӛмендегідей нақылдар бҥкіл адамзатқа ортақ қҧндылықтар 

екені кҥмән тудырмайды. Мысалы, ―Басқаларды мҥсіркемеген адамды Қҧдай 

мҥсіркемейді‖, ―Ӛзі тоя ішіп-жеп, кӛршісі аш жҥрген пенде Қҧдайдың қҧлы емес‖, 

―Басқаны ҧрып жыққан мықты емес, ашуын ақылына жеңдірген адам мықты‖ 

немесе Қҧранның 60-сҥресінің 8-аятындағы: ―Алла дініңе қарсы соғыс ашпаған, 

баспанаңнан айырмаған адамдарға қайырымды болуға тыйым салмайды. Алла 

әділетті пенделерді сҥйеді‖ деген мәнді сӛздер Ислам дінінің нағыз толерантты дін 

екенінің нақты дәлелі. Қҧранда Иса пайғамбарға да ҥлкен қҧрмет кӛрсетілген. 

Сосын Мҧхаммед пайғамбар ӛзінен бҧрынғы пайғамбарлардың бәрін де сыйлаған, 

олар туралы ғайбат сӛз айтпаған. Ең бастысы, Алладан Қҧран тҥскеннен бері он 

тӛрт ғасырдан астам уақыт ӛтсе де, киелі кітаптағы 114 сҥре мен 6346 аяттың бір 

әрпі де ӛзгеріске ҧшыраған емес. Олар еш уақытта бҧрмаланған да емес.  

Бҧл кҥнде Ислам әлемінің 57 мемлекеті бір тудың астына біріккен. Бҧл туды 

Ислам Ынтымақтастық Ҧйымы берік ҧстап келеді және әлемдік қауіпсіздік, 
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бейбітшілік, ынтымақтастық және ӛркениетаралық ҥнқатысуды дамыту ҥшін 

аталмыш ҧйымының мәні мен қажеттілігі кҥннен-кҥнге артып отыр.   

Бҥгінгі таңда Ислам әлемі ҥлкен қиындықтарға тап болуда. Африканың 

солтҥстігінде, Таяу Шығыс елдерінде орын алып отырған қақтығыстар мен 

соғыстар ешкімді бей-жай қалдырмайды. Сондықтан дәл қазір ислам 

қауымдастығына бҧрынғыдан бетер жаңғыру керек, озық ғылыми-техникалық 

жаңалықтар мен білімге қарай пәрменді бет бҧру ауадай қажет. Бҧл мақсаттар мен 

мҥдделерді іске асыруға мҧсылман мемлекеттерінің мҥмкіндіктері жеткілікті, 

себебі Ислам әлемінің жиынтық экономикалық потенциалы ҧшан-теңіз. Ендеше, 

әлгі мҥмкіндіктерді шегіне жеткізе пайдалана отырып, Ислам әлемі иық тірестіре 

кҥш біріктірсе, экономикалық қарым-қатынастарды кҥшейтіп, ӛзара кӛмектің ең 

тиімді механизмдерін іске қосса, дамудың жаңаша жолына тҥсетіні сӛзсіз. 

Сондықтан Ислам әлеміне ҥлкен реформа керек. Ол реформа басталып та кетті. 

Оның бір сипаты мынадан байқалады. 2011 жылдан бастап мҧсылман 

мемлекеттерінің келешек мақсат-мҥдделеріне сәйкес, бҧрынғы Ислам 

конференциясы ҧйымы Ислам ынтымақтастық ҧйымы (ИЫҦ) болып қайта 

қҧрылды. Бҧл тарихи шешім бҧрынғы Ислам конференциясы ҧйымына мҥше 

мемлекеттердің сыртқы істер министрлерінің бас қосқан жиналысына тӛрағалық 

еткен Президент Назарбаевтың бастамасымен Астанада қабылданды.  

Сол жиында Елбасы ИЫҦ-ның ең басты қағидасы ретінде сауда-саттықты 

жандандыратын инвестициялық, технологиялық, әлеуметтік және ғылым-білім 

салаларын қамтитын пәрменді бағдарламалар қабылдап, оларды бірлесе отырып 

іске асыруға жол сілтеді. Сонымен қатар Президент Назарбаев Ислам әлемін кері 

тартып отырған негізгі факторларды да айшықтап атап ӛтті. Мәселен, бҥгінгі таңда 

Ҧйымға мҥше елдердің жан басына шаққандағы жалпы ішкі ӛнімінің (ЖІӚ) кӛлемі 

тоғыз жарым мың АҚШ долларын қҧраса, бҧл кӛрсеткіш Еуропа елдерінде жиырма 

тӛрт мыңға теңелетінін алға тартты. Ҧйымға мҥше елдердің даму ҥдерісінде де 

айтарлықтай айырмашылық бар екеніне назар аударып, жан басына шаққанда ЖІӚ-

нің ең дамыған мҧсылман елдері мен дамуы кенжелеп қалған мҧсылман 

мемлекеттеріндегі айырмашылық 100 есеге жететініне назар аударды. Дәл қазір 

ИЫҦ елдері әлемнің энергетикалық байлығының 70 пайызын иемденіп отырса да, 

ол елдерге әлемнің ЖІӚ-нің 7,5 проценті және әлемдік тауар айналымының 11% 

ғана тиесілі екенін батырып айтты. Бҧл кемшіліктердің Ҧйымға ҥлкен сын екенін 

әрі мҧндай жағдайдан қҧтылу ҥшін Ислам мемлекеттерінің әрқайсысы белсенділік 

танытып, бәсекеге тӛтеп бере алатын жеке қабілетін кҥшейтпесе болмайтынын 

шегелей келіп, осылардың негізінде ИЫҦ-ға мҥше мемлекеттер ӛздерінің 

экономикалық дамуының бірлескен стратегиясын жасақтауы керектігіне баса назар 

аударды.   

Нҧрсҧлтан Назарбаев, сонымен қатар, Ҧйымға мҥше елдердің сыртқы істер 

министрлерінің назарын Астанада ӛткен жетінші Әлемдік ислам экономикалық 

форумында жасаған ӛз ҧсыныстарына аударды. Ӛйткені әлгі форумда Елбасының 

бастамалары ҥлкен қолдау тапқан болатын. Ӛзекті де нақты бастама ретінде 

Нҧрсҧлтан Назарбаев Ислам әлемінің ең дамыған 10 мемлекетінің басын біріктіріп, 

ислам ҥнқатысу алаңын ашу керектігіне министрлердің назарын қайта аударды.  

Айтса айтқандай-ақ, бҥгінгі таңда Ислам ынтымақтастық ҧйымына мҥше 

мемлекеттердің ең дамыған ондығымен бҥкіл әлем есептеседі. Ӛйткені, әлгі ондық 

кҥллі ИЫҦ мемлекеттерінің жиынтық ӛнімінің 80 пайызын ӛндіреді.   
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Әлемдік азық-тҥлік қауіпсіздігіне тӛніп тҧрған қатерлерді ескере отырып, 

Елбасы ИЫҦ аясында ӛзара азық-тҥлік кӛмегін қамтамасыз ететін БҦҦ-дағы ФАО 

(Азық-тҥлік және ауылшаруашылығы ҧйымы) секілді аймақтық қор жҥйесін 

қалыптастыру мәселесін де кӛтерді. Қазақстанның азық-тҥлік экспорттаудағы 

әлеуетін ескере отырып, ондай ҧйымның штаб-пәтерін біздің елде орналастыруға 

да Қазақстан әзір екенін алға тартты. Әлемге тӛніп тҧрған энергетикалық қауіп-

қатер де Елбасының назарынан тыс қалған жоқ. Халықаралық энергетикалық 

агенттіктің бағамдауы бойынша, 2030 жылға дейін энергетикалық ресурстарды 

ӛндіру мен тасымалдауды қамтамасыз ету ҥшін 17 триллион АҚШ доллары керек 

болады екен. Осы мәліметтерді негізге ала отырып, Елбасы біздің елде ―Болашақ 

энергиясы‖ деген тақырып аясында Әлемдік ―ЭКСПО - 2017‖ кӛрмесін 

ҧйымдастыру туралы бастама кӛтеріп отырғанын және ол бастаманың ИЫҦ 

тарапынан қолдау табатынына сенімді екенін жеткізді.  

Нҧрсҧлтан Назарбаев ИЫҦ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде жасаған ӛз 

баяндамасында Ислам әлемін реформалаудың жол картасын да жан-жақты 

айқындап берді. 

―Бҥгінгі таңда Ислам мемлекеттері соншалықты мол табиғи, адами әрі қаржы 

ресурстарына ие бола отырып, неліктен әлемдік даму кӛшінің соңында келеді? 

Ислам әлемінің университеттері әлемдік жоғарғы білім саласында неліктен 

басқаларға ҥлгі кӛрсете алмай отыр? Соңғы 20 жыл ішінде мҧсылман елдерінде 

табиғаттану және техникалық ғылымдар саласында бірде-бір әлемдік мәні бар 

жаңалықтың ашылмау себебі неліктен? Бҧл олқылықтар кӛзге ҧрып тҧр. 

Сондықтан оларды байқамау мҥмкін емес‖,– дей келіп, ӛзі тӛтесінен қойған әлгі 

сҧрақтардың жауабы ретінде: ―Бәлкім, озық идеялардың пісіп жетілуі және әлемдік 

мәні бар ғылыми жаңалықтардың ашылуы ҥшін ақша мен табиғи байлықтардың 

мол болуынан гӛрі, ең алдымен, интеллектуалдық орта мен қоғамдық-саяси климат 

қалыптастыру керек шығар,‖– деген тҥйінді уәжді де кӛлденең тартты.  

Ислам әлемінің сыртқы істер министрлері Астанада ӛткен Кеңестен ҥлкен 

сабақ алып қайтты деуге толық негіз бар. Егер Кеңесте ҧсынылған Ислам әлемін 

реформалаудың жан-жақты ойластырылған тетіктері басшылыққа алынып, кезең-

кезеңімен іске қосылатын болса, мҧсылман мемлекеттерінің инновациялық әрі 

тҧрақты дамудың сара жолына тҥсетініне ешбір кҥмән жоқ. Бҧған дәлелді алыстан 

іздеудің қажеті жоқ. Себебі тӛмендегі деректер пікіріміздің дҧрыстығына толық кӛз 

жеткізеді. 

Кҥллі  мадақ  пен  мақтау  жеті  қабат  әлемді  жоқтан  жаратқан  әуелі  мен  

ақыры  болмаған  Ҧлы  Жаратушы  Жаппар  Ие  Аллаһ  Тағала  тән.  Оның  

адамзатты  қараңғы  қапастан  қҧтқарып,  мәңгілік   бахыттылаққа  жеткізу  

ҥшін,   рахым  етіп  жіберген  адамзаттың  ардақ  тҧттар  тҧлғасы,  

мҧсылмандардың  кӛзінің  нҧры,  жаратылыстың  гҥлзары,  екі  жаққаның  асыл  

тәжі,  ақырғы  пайғамбары – Хазіретті  Мҧхаммедке  сәлем  жолдап  салауат  

айтамыз.   
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Резюме 

Понятия мусульманское право и исламская религия очень близки друг к 

другу. Причина этого заключается в  том, что исламская вера является 

совокупностью прав во всех случаях жизни у мусульман.  

 

Summary 

The concepts of Islamic law and the Islamic religion are very close to each other. 

The reason for this lies in the fact that the Islamic faith is a set of rights in all cases of life 

of the Muslims. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
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Специализированного  

межрайонного административного 
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Настоящая статья посвящена исследованию проблем защиты прав и свобод 

несовершеннолетних в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, права несовершеннолетних, механизм 

защиты прав несовершеннолетних. 

 

Одной из особенностей современного этапа развития казахстанской 

государственности является реальное стремление к модернизации национальной 

правовой системы. В условиях формирования гражданского общества и правового 

государства возрастает потребность в оптимизации национального 

законодательства, регулирующего защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних граждан. Сегодня его развитие невозможно без учета норм 

международного права, регулирующих данный вид общественных отношений. 

Изменение социальной, экономической и политической ситуации в 

Казахстане, развитие рыночных отношений обострили ряд вопросов, связанных с 

обеспечением несовершеннолетних необходимым социальным пакетом, 

позволяющим им полноценно и всесторонне развиваться [1].  

В Республике Казахстан система учреждений и органов, на которые 

возложены функции содействия несовершеннолетнему в защите его прав, а также 

контроля за различными аспектами их соблюдения (как ведомственных – органы 

образования, здравоохранения и др., так и межведомственных) функционирует 

достаточно давно и играет заметную роль в регулировании данного вида правовых 
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отношений. Вместе с тем реальное положение дел по защите прав 

несовершеннолетних свидетельствует о низкой эффективности проводимой 

работы. Следует отметить, что на практике отсутствует системный, 

целенаправленный, комплексный подход к защите прав несовершеннолетних. 

Существующий контроль в подавляющем большинстве случаев сводится к 

контролю органов исполнительной власти за подотчетными им учреждениями и 

органами. К тому же этот контроль – узковедомственный: осуществляется лишь в 

рамках компетенции ведомства [2].   

В качестве оптимального пути решения проблем обеспеченности прав 

несовершеннолетних в Республике Казахстан предлагается реорганизовать 

существующие государственные органы и службы, занимающиеся делами 

несовершеннолетних и на их базе создать качественно новые органы и службы, 

объединенные единой идеей – «ювенальной юстиции», которые в соответствии с 

требованиями нового времени были бы способны комплексно и системно решать 

правовые проблемы каждого несовершеннолетнего Республики Казахстан [3]. 

Конечно же, при этом следует учитывать то, что сегодня в процессах создания 

и организации деятельности казахстанской ювенальной юстиции существуют 

колоссальные трудности, которые носят многопрофильный характер: социально-

политический, социально-экономический, социально-психологический и 

социально-правовой. Поэтому дело создания и организации деятельности 

ювенальной юстиции по своей организационно-правовой сути является сложным и 

многоаспектным. 

Представляется, что успехи в реализации идеи о комплексности и 

системности защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних во 

многом определяются деятельностью органов, которые осуществляют эту 

деятельность. В этой связи возникает настоятельная необходимость создания 

специальных государственных органов, которыми являются органы ювенальной 

юстиции (ювенальная полиция, ювенальные службы), наделенные функциями 

контроля, координации, стимуляции и инициативы в системе всей ювенальной 

деятельности государства. 

В деятельность ювенальной юстиции по защите прав и свобод 

несовершеннолетних одно из ведущих мест должно принадлежать институту 

Уполномоченного по правам несовершеннолетних (омбудсмена по делам 

несовершеннолетних) [3]. В ряде зарубежных государств законодательно 

признается, что омбудсмен является дополнительным средством правовой защиты 

по отношению к существующим правовым механизмам.  

В настоящее время институт Уполномоченного по правам ребенка учрежден и 

действует более чем в 60 государствах мира. В Европе создана межгосударственная 

сеть детских омбудсменов (ENOC), которая объединила уполномоченных по права 

ребенка многих европейских государств [4].  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Резолюцией 44/25 

Генеральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.,  учреждение института 

уполномоченного по правам ребенка является обязательным элементом в системе 

защиты несовершеннолетних в странах, присоединившихся к этому договору [5].   

Следует пояснить, что на современном этапе развития Казахстана 

предпосылки для создания омбудсмена для несовершеннолетних уже имеются. 

Так, 19 сентября 2002 года издан Указ Президента Республики Казахстан № 947 

«Об утверждении должности Уполномоченного по правам человека», 10 декабря 
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2002 года издан Указ Президента Республики Казахстан № 922 «О создании 

Национального центра по правам человека» и т.д.  

Необходимо обратить внимание на то, что учреждение данного института не 

предполагает подмену уже существующих государственных органов, 

занимающихся вопросами охраны и защиты прав несовершеннолетних, так как он 

находится на стыке между властью и обществом и выполняет функции 

общественного контроля. Кроме того, в отличие от других органов, выполняющих 

контрольные функции, омбудсмен по делам несовершеннолетних доступен для 

обращений непосредственно несовершеннолетними, и, таким образом, отпадает 

необходимость в посредничестве взрослых людей, что позволяет более тщательно 

вникнуть в каждую конкретную ситуацию.  Следовательно, данный институт по 

своей сути является дополнительной мерой безопасности, призванной отслеживать 

нарушения прав и интересов несовершеннолетних. 

Подводя итоги вышесказанному следует указать на то, что проблемы 

организации деятельности государства и его органов в сфере обеспечения и 

защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних во все времена и 

эпохи развития человечества есть, и будут оставаться одними из наиглавнейших 

проблем любого государства, требующего своего неотлагательного решения.    

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Кудайбергенов М.Б. Права ребенка в казахстанском и международном 

праве: Учебник. – Алматы: Данекер, 2001. – 237 с. 

2. Дулатбеков Н.О. Ювенология. – Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 424 с. 

3. Жетписбаев Б.А. Система ювенальной юстиции Республики Казахстан: 

монография. – Алматы: NURPRESS, 2013. – 342 с. 

4. Никонов К.С. Современные теоретические аспекты института 

международно-правовой защиты и поощрения прав ребенка // Московский журнал 

международного права. 2009. №1. С. 83. 

5. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, 44 сессия. 

Дополнение № 44 (А/44/49). С. 230-239. 

 

Түйін 
Бҧл мақала Қазақстан Республикасындағы кәмелеттік жасқа толмаған 

тҧлғалардың қҧқықтары мен бостандықтарын қорғау мәселесін зерттеуге арналған. 

 

Summary 

The present article is devoted to the research of problems protection of juveniles 

rights in the Republic of Kazakhstan. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И ОСОБЕННОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМИ 

 

Самбетбаев Д.К., 

магистрант Академии Кайнар 

 

В данной статье рассмотрен вопрос о формировании финансовых ресурсов и 

особенности управления ими. 

Ключевые слова: финансы, ресурсы, управления, эффективность.  

 

Источниками формирования финансовых ресурсов является совокупность 

источников удовлетворения дополнительной потребности в капитале на 

предстоящий период, обеспечивающем развитие предприятия [1]. 

Принципиально все источники финансовых ресурсов предприятия можно 

представить в виде следующей последовательности: 

1. собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы; 

2. заемные финансовые средства; 

3. привлеченные финансовые средства. 

Собственные и привлеченные источники финансирования образуют 

собственный капитал предприятия . Суммы, привлеченные по этим источникам 

извне, как правило, не подлежат возврату. Инвесторы участвуют в доходах от 

реализации на правах долевой собственности. Заемные источники финансирования 

образуют заемный капитал предприятия. 

Прежде всего, предприятие ориентируется на использование внутренних 

источников финансирования. Собственные внутренние средства включают: 

1. уставный капитал; 

2. добавочный капитал; 

3. нераспределенная прибыль. 

Организация уставного капитала, его эффективное использование, управление 

им – одно из главных и важнейших задач финансовой службы предприятия. 

Уставный капитал – основной источник собственных средств предприятия. Сумма 

уставного капитала акционерного общества отражает сумму выпущенных им 

акций, а государственного и муниципального предприятия – величину уставного 

капитала. Уставный капитал изменяется  предприятием, как правило, по 

результатам его работы за год после внесения изменений в учредительные 

документы. 

Увеличить (уменьшить) уставный капитал можно за счет выпуска в 

обращение дополнительных акций (или изъятия из обращения какого-то их 

количества), а также путем увеличения (уменьшения) номинала старых акций. 

К добавочному капиталу относятся: 

результаты переоценки основных фондов; 

эмиссионный доход акционерного общества; 

безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на 

производственные цели; 

ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложений; 

средства на пополнение оборотных средств. 
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Нераспределенная прибыль – эта прибыль, полученная в определенном 

периоде и не направленная в процессе ее распределения на потребление 

собственниками и персоналом. 

Эта часть прибыли предназначена для капитализации, то есть для 

реинвестирования в производство. По своему экономическому содержанию она 

является одной из форм резерва собственных финансовых ресурсов предприятия, 

обеспечивающих его производственное развитие в предстоящем периоде.  

Привлеченные средства предприятий – средства, предоставленные на 

постоянной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам. К ним 

относят: средства, получаемые от размещения акций акционерного общества; 

паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц в 

уставный фонд предприятия; средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми 

и акционерными компаниями, государственные средства, предоставляемые на 

целевое инвестирование в виде дотаций грантов и долевого участия; средства 

иностранных инвесторов в форме участия в уставном капитале совместных 

предприятий и прямых вложений международных организаций, государств, 

физических и юридических лиц. 

Заемный капитал. Для покрытия потребности в основных и оборотных фондах 

в ряде случаев для предприятия становится необходимым привлечение заемного 

капитала. Такая потребность может возникнуть по независящим от предприятия 

причинам. Ими могут быть обязательность партнеров, чрезвычайные 

обстоятельства, реконструкция и техническое  перевооружение производства, 

отсутствие достаточного стартового капитала, наличие сезонности в производстве, 

заготовках, переработке, снабжении и сбыте продукции и другие причины. 

Таким образом, заемный капитал, заемные финансовые средства – это 

привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной основе 

денежные средства и другое имущество. Основными видами заемного капитала 

являются: банковский кредит, финансовый лизинг, товарный (коммерческий) 

кредит, эмиссия облигаций и другие. 

Заемный капитал по сроку подразделяется на: 

краткосрочный; 

долгосрочный. 

Как правило, заемный капитал сроком до одного года относится к 

краткосрочному, а больше года -  к  долгосрочному. Вопрос о том, как 

финансировать те или иные активы предприятия – за счет краткосрочного или 

долгосрочного капитала необходимо обсуждать в каждом конкретном случае. 

Эффективность вложения заемного капитала определяется степенью отдачи 

основных  или оборотных средств. 

По источникам финансирования заемный капитал подразделяется на: 

банковский кредит; 

размещение облигаций; 

ссуды юридических лиц; 

лизинг. 

Долгосрочный банковский кредит, размещение облигаций и ссуды 

юридических лиц являются традиционными инструментами заемного 

финансирования. 

Банковские кредиты предоставляются предприятию на основании кредитного 

договора, кредит предоставляется на условиях платности, срочности, возвратности 
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под обеспечения: гарантии, залог недвижимости, залог других активов 

предприятия. 

Многие предприятия, независимо от формы собственности, создаются с 

весьма ограниченным капиталом. Это практически не позволяет им в полном 

объеме осуществлять уставные виды деятельности  за счет собственных средств и 

приводит к вовлечению ими в оборот значительных кредитных ресурсов. 

Кредитуются не только крупные инвестиционные проекты, но и затраты на 

текущую деятельность: реконструкцию, расширение, переформирование 

производств, выкуп коллективом арендованной собственности и другие 

мероприятия. 

Сущность лизинга состоит в следующем. Если предприятие не имеет 

собственных средств на покупку оборудования, оно может обратиться в 

лизинговую компанию. В соответствии с заключенным договором лизинговая 

компания полностью оплачивает производителю (или владельцу) оборудования его 

стоимости и сдает в аренду предприятию – покупателю с правом выкупа (при 

финансовом лизинге) в конце аренды. Таким образом, предприятие получает 

долгосрочную ссуду от лизинговой фирмы, которая постепенно погашается в 

результате отнесения платежей по лизингу на себестоимость продукции. Лизинг 

позволяет предприятию получить оборудование, начать его эксплуатацию, не 

отвлекая средства от оборота. В рыночной экономике использование лизинга 

составляет 25-30% от общей суммы заемных средств. Принятие решения в 

отношении лизинга базируется на соотношении величины лизингового платежа с 

платой за использование долгосрочного кредита, возможностью получения  

которого располагает предприятие. 

До перехода на рыночные условия хозяйствования предприятия получали 

значительные финансовые ресурсы на основе внутриотраслевого пере-

распределения денежных средств и бюджетного финансирования. Однако, при 

переходе на рыночные основы хозяйствования произошли важнейшие изменения в 

области финансовых взаимосвязей предприятий с другими структурами. Это, во-

первых, развитие страховых операций, и во-вторых, существенное сокращение 

сферы безвозмездно получаемых ассигнований. При этом, в условиях 

функционирования рынка ценных бумаг появляются такие виды финансовых 

ресурсов, как дивиденды и проценты по ценным 

бумагам других эмитентов, а также доход от проведения финансовых операций. 

Следовательно, организация финансовых ресурсов является основопола-

гающей в общем комплексе проблем обеспечения их эффективности.  

Под оптимальным составом финансовых ресурсов следует понимать со-

вокупность элементов, их образующих. Структура финансовых ресурсов 

представляет собой соотношение отдельных элементов финансовых ресурсов, то 

есть показывает долю каждого элемента в общей величине финансовых ресурсов 

предприятия. 

Состав и структура финансовых ресурсов не одинакова в различных отраслях 

экономики. Они определяются многими факторами производственного, 

экономического и организационного порядка. Так, в фондоемких отраслях 

промышленности, таких как металлургия, машиностроение, преобладающим 

элементом собственных финансовых ресурсов являются амортизационные 

отчисления. В легкой промышленности и торговле значительная доля принадлежит 

валовому доходу [2]. 
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Помимо разделения по составу, финансовые ресурсы в целях детального 

исследования, можно классифицировать по следующему признаку: финансовые 

ресурсы целевого и многоцелевого назначения. Непосредственно же, целевая 

ориентация финансовых ресурсов достигается путем образования и использования 

фондов денежных средств. Также финансовые ресурсы могут образовываться и 

использоваться в двух формах: фондовой и нефондовой. 

Первая форма предпочтительна с точки зрения контроля за своевременностью, 

полнотой формирования финансовых ресурсов и целевым их использованием. 

Вторая привлекательна с точки зрения мобильности финансовых ресурсов, хотя 

первая форма не исключает временного использования средств финансового фонда 

по нецелевому назначению, но должно соблюдаться условие обязательного 

последующего его восполнения. 

На предприятиях при распределении дохода от реализации формируются 

начальные финансовые ресурсы (амортизация, валовой доход и др.). В связи с 

необходимостью обеспечения удовлетворения общегосударственных потребностей 

начальные финансовые ресурсы перераспределяются: определенная их часть 

изымается в государственный бюджет и передается в специальные внебюджетные 

фонды. Общегосударственные финансовые ресурсы в свою очередь 

перераспределяются, посредством удовлетворения различных экономических и 

социальных потребностей, при этом часть их поступает в распоряжение 

предприятий и организаций сферы материального производства, а также 

организаций и учреждений непроизводственной сферы.  

Начальные финансовые ресурсы проходят сложный процесс распределения и 

перераспределения, в результате которого формируются централизованные и 

децентрализованные финансовые ресурсы. Централизованные финансовые 

ресурсы, в свою очередь, формируют конечные финансовые ресурсы, проходящие 

распределение в соответствии с общественными потребностями и образуют, в свою 

очередь, начальные финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, выполняющих 

работы, финансируемые из бюджета и внебюджетных фондов. 

Следовательно, финансовые ресурсы в целом осуществляют определенный 

кругооборот. В каждый определенный момент времени часть совокупных 

финансовых ресурсов представляет собой начальные финансовые ресурсы, а 

другая их часть – потенциально конечные ресурсы. 

Управление финансами как формой отношений осуществляется посредством 

управления финансовыми ресурсами, регулирующими эти отношения или по 

существу – потоками денежных средств. То есть категория «финансовые ресурсы» 

является более конкретной, чем категория «финансы», в силу того, что может 

иметь числовое выражение, хотя зачастую в литературе эти две категории 

отождествляются. 

Следует также отметить, что в управлении финансовыми ресурсами вы-

деляются несколько функциональных элементов: планирование, оперативное 

управление, контроль. 

Планирование занимает важное место в системе управления финансовыми 

ресурсами. Именно в ходе планирования любой субъект хозяйствования 

всесторонне оценивает состояние своих финансов, выявляет возможности 

увеличения финансовых ресурсов, направления их наиболее эффективного 

использования. Управленческие решения в процессе планирования принимаются 

на основе анализа финансовой информации (базирующейся на бухгалтерской, 
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статистической и оперативной отчетности), которая в связи с этим должна быть 

достаточно полной и достоверной. 

Оперативное управление представляет собой комплекс мер, разрабатываемых 

на основе оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации и 

преследующих цель получения максимального эффекта при минимуме затрат с 

помощью перераспределения финансовых ресурсов. Основное содержание 

оперативного управления сводится к маневрированию финансовыми ресурсами с 

целью ликвидации «узких» мест, решения вновь возникающих задач и т.п. 

Контроль как элемент управления осуществляется и в процессе планирования, 

и на стадии оперативного управления. Он позволяет сравнить фактические 

результаты от использования финансовых ресурсов с плановыми, определить 

резервы роста финансовых ресурсов, а также наметить пути более эффективного 

для хозяйствующего субъекта управления его финансовыми ресурсами [3]. 

Управление финансовыми ресурсами осуществляется при помощи 

финансовых инструментов. Существуют различные подходы к трактовке понятия 

«финансовый инструмент». В наиболее общем виде под финансовым 

инструментом понимается любой контракт, по которому происходит одно 

временное увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых 

обязательств другого предприятия.  

Финансовые инструменты подразделяются на первичные (денежные средства, 

ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по текущим 

операциям) и вторичные, или производные (финансовые опционы, фьючерсы, 

форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы). 

Существует и более упрощенное понимание сущности понятия «финансовый 

инструмент». В соответствии с ним выделяют три основные категории финансовых 

инструментов: денежные средства, кредитные инструменты (финансовые опционы, 

фьючерсы и т.д.) и способы участия в уставном капитале (акции и паи). 

Методы управления финансовыми ресурсами многообразны. Основными из 

них являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, 

самофинансирование, кредитование, система расчетов, система финансовой 

помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, 

система стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции, 

залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг. 

Таким образом, изучение новых достижений в теории и практике управления 

финансовыми ресурсами малых предприятий дает возможность сформулировать 

следующий ряд факторов, определяющих его отличительные особенности по 

сравнению с крупным бизнесом: 

       модель собственности, диктующая специфику предпринимательских 

побуждений руководителей-собственников малых предприятий, и наемных 

менеджеров крупных фирм; 

       стратегические цели предприятия, определяющие разницу в управлении 

финансовыми ресурсами крупных фирм, малых предприятий, ориентированных на 

расширение и типичных малых предприятий; 

       возможность отсутствия цели увеличения уровня доходов, что 

характеризуется стремлением собственника к сохранению независимости и опре-

деленного, достаточного уровня доходов; 

       зависимость от внутренних источников финансирования и актуальность 

проблемы недостатка финансовых ресурсов в силу сложности доступа на 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2015 ж. 

 

72 

 

финансовый и денежный рынки (эмиссия акций в большинстве случаев не 

возможна; кредиты дороги, либо недоступны по причине рискованного 

финансового положения предприятия и отсутствия кредитной истории); 

       ограниченные ресурсы и мощности, небольшое число производимых 

продуктов; 

        менее развитые системы управления, административных процедур и 

технологий, слабая организации долгосрочного планирования обусловленная 

незначительной численностью работающих и низким уровнем их специализации; 

        отсутствие цели максимизации курса акций и уровня дивидендов в силу 

сложности определения стоимости малого бизнеса, которая не оценивается 

публично финансовым рынком; 

        характерность начальных стадий жизненного цикла предприятия; 

        недостаток квалификации менеджеров; 

        высокий уровень финансовых рисков их особенный набор, и иерархия; 

        несистематичность менеджмента, характерность неофициальных методов 

управления и обоснования решений. 

Таким образом, существенное повышение эффективности общественного 

производства в результате осуществления программы перехода к рыночным 

отношениям приведет к ускорению темпов формирования финансовых 

ресурсов и улучшению их структуры в направлении увеличения удельного 

веса тех источников, рост которых обусловлен интенсивными факторами. 
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Түйін 

Мақала қаржы ресурстарын және басқару ерекшеліктерін қалыптастыру 

мәселелері қарастырылады. 

 

Summary 

The article deals with the issues of formation of financial resources and 

management features. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК МЕТОД БОРЬБЫ  

МОШЕННИЧЕСТВОМ 

 

Тлеуов Т.М.,  

ст. преподаватель Академии Кайнар 

 

В данной статье рассмотрены проблемы борьбы с мошенничеством путем 

использования сканеров идентификации личности. Основные виды 
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идентифкаторов в настоящее время, а также будущее развития идентификации 

личности. 

Ключевые слова: мошенничество, уголовное наказание, сканеры 

идентификация личности, отпечатки пальцев, сканер оболочки глаз, 

криминалистика. 

 

В настоящее время мы часто слышим или видим в новостях, читаем в 

интернете о разных случаях мошенничества и пытаемся уберечься и защитить себя. 

Данное правонарушение, являясь уголовно наказазуемым, нашло отражение в 

уголовном кодексе Республики Казахстан в особенной части в статье 190 -  

Мошенничество. А также в соответствии со статьей 6 Конституций Республики 

Казахстан : «В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются 

государственная и частная собственность» [1].  

Предпринимаемые измение в уголовном законодательстве за данные 

уголовные правонарушения и даже санкции в уголовном кодексе не останавливают 

мошенников, а наоборот они "эволюционируют" улучшая свои способы обмана.  

При всех этих возможных обманных действиях возникает потребность 

систем, которые смогут обеспечить максимальную защищу данных. В этом 

приходят в помощь биометрические технологии, основанные на биометрии, 

измерении уникальных характеристик отдельно взятого человека. Это могут быть 

как уникальные признаки, полученные им с рождения, например: ДНК, отпечатки 

пальцев, вены кисти руки, радужная оболочка глаз; так и характеристики, 

приобретѐнные со временем или же способные меняться с возрастом или внешним 

воздействием. К таким видам относят: почерк, голос или походка. 

Скачок развития идетификаторов начался с оборудования биометрическими 

системами доступа аэропортов, крупных торговых центров и других мест 

скопления народа. А также повышающийся спрос спровоцирует исследования в 

этой области, что, в свою очередь, как мы видим сейчас приводит к появлению 

новых устройств и целых технологий. Естественно, увеличение рынка 

биометрических устройств, привело к увеличению числа компаний, занимающихся 

ими, создавшаяся конкуренция послужила причиной к весьма значительному 

уменьшению цены на биометрические системы обеспечения информационной 

безопасности. 

Самым распространенным видом идентификации технологии отпечатки 

пальцев. Дактилоскопия (распознавание отпечатков пальцев) — наиболее 

разработанный на сегодняшний день биометрический метод идентификации 

личности. Катализатором развития метода послужило его широкое использование в 

криминалистике 20 века. Каждый человек имеет уникальный папиллярный узор 

отпечатков пальцев, благодаря чему и возможна идентификация. Обычно 

алгоритмы используют характерные точки на отпечатках пальцев: окончание 

линии узора, разветвлении линии, одиночные точки. Дополнительно привлекается 

информация о морфологической структуре отпечатка пальца: относительное 

положение замкнутых линий папиллярного узора, «арочных» и спиральных линий. 

Особенности папиллярного узора преобразовываются в уникальный код, который 

сохраняет информативность изображения отпечатка. И именно «коды отпечатков 

пальцев» хранятся в базе данных, используемой для поиска и сравнения. Время 

перевода изображения отпечатка пальца в код и его идентификация обычно не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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превышает одной секунды, в зависимости от размера базы. Время, затраченное на 

поднесение руки – не учитывается [2]. 

Детальное, открытое изучение отпечатков в медицине и криминалистике, 

открыло возможность дальнейшего использования отпечатков пальцев, как защиты 

от несанкционированного доступа в современные гаджеты, ведущие 

производители мобильных устройств изучают не только сами отпечатки, но силу 

нажатия на сенсор.  

Самый распространенный вид идентификации сканеры отпечатков пальцев и 

широкое распространение получили в середине 90-х. Популярны особенно такие 

устройства были в США. Можно было купить модель, подключаемую через USB-

разъем, например, Digital Persona U.are.U. В 2001 году Compaq представила карту 

для ПК под названием Biometrics, так что даже старый ноутбук мог считывать 

ваши отпечатки. В 2002 году сканер отпечатков пальцев впервые появился в 

коммерческих мобильных устройствах. HP iPAQ h5400 — карманный 

компьютер — был оборудован датчиком FingerChip от Atmel. Он работал 

используя термальный силиконовый сенсор, который различал температуру 

бороздок и впадин вашего отпечатка. А еще он был водостойким и защищенным от 

грязи, жира, пыли и перепадов температур. 

В 2003 году компания Fujitsu использует сканер от AuthenTec, встраивая датчик в 

телефон-раскладушку модели F505i. К 2011 году было представлено около 30 

телефонов с подобными датчиками, включая флагман того сезона — Fujitsu 

REGZA T-01D. Как раз к тому моменту свои вариации на тему представили LG и 

Pantech. 

В 2012 году производитель AuthenTec, создававший датчики для Fujitsu и Motorola, 

выпустил известный большенству сенсор Touch ID и для Apple. Новые iPhone 5s, 

оборудованные оптическим сканером, очевидно как многие думают, не были 

первопроходцами в этой сфере. Однако появление на рынке гаджетов стало 

решающим для технологии как таковой: она превратилась в цель массивного 

освоения для гигантов мобильных устройств и внедрение для новых девайсов. 

Теперь это не только способ защиты данных, но и неотъемлемая часть платежной 

системы Apple Pay. Удивительно, но технология, которая практически исчезла, 

возродилась вновь, превратившись в то, без чего большая часть населения 

использующие технику не сможем представить обычный день. Но во всех 

преимуществах использования отпечатков пальцев есть и недостатки: папиллярный 

узор отпечатка пальца очень легко повреждается мелкими царапинами, порезами. 

Люди, использовавшие сканеры на предприятиях с численностью персонала 

порядка нескольких сотен человек заявляют о высокой степени отказа 

сканирования. Многие из сканеров неадекватно относятся к сухой коже и не 

идентифицируют людей в возрасте. Также воздействие минимальным количеством 

химических реактивов на пальцы вызывает сбой систем безопасности сканеров — 

сканеры не считывают пальцы. Присутствует при данном виде сканере 

недостаточная защищѐнность от подделки самого изображения отпечатка, отчасти 

вызванная широким распространением метода. Конечно, не все сканеры можно 

обмануть. Для некоторых людей с «неподходящими» пальцами (особенности 

температуры тела, влажности) вероятность отказа в доступе может достигать 100%. 

Количество таких людей варьируется от долей процентов для дорогих сканеров до 

десяти процентов для, недорогих. Конечно, стоит отметить, что большое 
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количество недостатков вызвано широкой распространѐнностью системы, но эти 

недостатки имеют место быть, и проявляются они очень часто. 

В настоящее время более половины биометрического рынка занимают 

системы распознавания по отпечаткам пальцев и их системы основаны на методе 

дактилоскопической идентификации. Являясь "динозавром" сканеры отпечатков 

пальцев получила наибольшее распространение и на сегодняшний день можно 

считать самой разработанной. Сканеры отпечатков пальцев прошли действительно 

длинный путь к улучшению. С каждым днем системы становятся все более 

удобными и компактными. По сути, разработчики достигли уже некоего предела в 

данной области, и развивать метод дальше некуда.  

Спектр биометрических технологии, которые могут использоваться в 

системах безопасности, постоянно расширяется. Перспективным в системе 

идентификации по всей видимости, хотя и самой продолжительной в этой отрасли 

является технология, построенная на анализе характеристик ДНК. ДНК-

дактилоскопия или генетическая дактилоскопия - метод, используемый в судебно-

медицинской экспертизе для идентификации лиц на основе уникальности 

последовательностей ДНК индивидуума. 

Метод был открыт в 1984 году британским генетиком Алеком Джеффриcом. 

Рассматривая рентгеновские снимки ДНК, он обнаружил, что ДНК разных людей 

имеют уникальные последовательности нуклеотидов. Последовательности ДНК 

конкретного человека составляют его ДНК-профиль или генетический паспорт, 

который можно использовать для идентификации личности. Составление ДНК-

профиля человека (ДНК-профилирование) не следует путать с полной 

расшифровкой его генома [3]. 

Последовательность ДНК человека в 99,9% совпадают по составу, тем не 

менее ДНК разных людей имеют индивидуальны. В ДНК-профилировании 

анализируется количество повторяющихся элементов в выбранном участке генома. 

Это количество называется тандемным повтором и является вариабельным. Чем 

больше участков генома (или локусов) анализируется при составлении ДНК-

профиля, тем выше точность идентификации личности. В настоящее время число 

локусов для составления ДНК-профиля достигает 16 и более [4]. 

Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных 

лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для 

геномной идентификации личности.
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Процесс ДНК-профилирования. Процесс начинается с подготовки образца 

ДНК индивидуума (обычно называемый «контрольным образцом»). Наиболее 

предпочтительным методом отбора эталонного образца является использование 

буквального (щѐчного) мазка, так как при таком способе снижается вероятность 

его загрязнения. Если это не представляется возможным (например, если для 

такой процедуры требуется решение суда, которое отсутствует) можно 

воспользоваться другими методами для сбора образцов крови, слюны, спермы или 

других подходящих жидкостей либо тканей от личных вещей (например, от 

зубной щѐтки, бритвы и т.п.). Можно воспользоваться образцами из хранилищ 

(например, из банка спермы или из хранилища биопсии тканей). Образцы, 

полученные из крови биологических родственников, могут служить индикатором 

профиля индивидуума, равно как и человеческие останки, которые были ранее 

профилированы [5]. 

Существующие в данный момент идентификаторы год за годом улучшаются и 

используются все больше и больше. Технологию идентификаций человека 

представляет возможность использовать в борьбе с преступностью и терроризмом. 

Ведь создание базы данных позволит выявлять разыскиваемых преступников и 

террористов по прибытию их в страну во время регистраций в аэропорту или же в 

других учреждениях, где требуется предъявить биометрический паспорт. Именно 

внедрение биометрических паспортов поможет создать базу данных населения 

республики. Так же необходимо внедрить и удостоверения личности с 

биометрическими данными человека. Лучше всего в удостоверения личности 

вводить данные сетчатки глаза человека. Которая будет  использоваться в 

государственных учреждениях, в аэропортах, вокзалах, банках и даже на работе в 

стратегически важных объектах Республики Казахстан.    

 

Использованная литература 

1.  Конституция Республики Казахстан 1995г. // online.zakon.kz. 

2. Василий моржаков, Антон Мальцев, Журнал БДИ № 2, 2009 год. // 

www.eyer-sdk.ru.  

3.   Методу ДНК-идентификации сиполнилось 25 лет // www.bbc.com 

4.   Генетическая дактилоскопия // ru.wikipedia.org 

5.    Марина Юршина.  "Газета" №240 от 21.12.2007г. 

 

Түйін 

Мақалада жеке адамды сәйкестендіру сканерін қолдану арқылы алаяқтықпен 

кҥресудің мәселелері қарастырылған. Сә"кетендіру қҧрылғыларының қазінгі кездег 

тҥрлері және де келешектегі жеке адамды сәйкестендірудің дамуы. 

 

Summary 

This article discusses the problem of combating fraud through the use of scanners 

identification . The main types of identifkatorov now and the future development of 

identity . 
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АЛАШ ИДЕЯСЫНАН - ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА 
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                                                                           Қазақ тілі мен әдебиеті  

мамандығының  

                                                                       1 курс студенті 

 

Бұл мақалада Еуразиянын көшпелі елдерінің ұлттық бастамасымен, әсіресе, 

аты аңызға айналған Алаша ханға байланысты қазақ аңыздары туралы сұрақтар 

қарастырылады. Біздің ойымызша,ірі демократиялық төңкеріспен ұлы көші-қон 

және тайпалардың үлкен қозғалысы кезінде Қазақстан аумағында потестарлық 

қатынас мемлекеттік органға өсе бастады. Соның негізінде, XV ғасырда бұл 

қосылу,еркіндік сүйгіш,тәуелсіз деген мағынадағы «қазақ»  мағынаны беретін. 

Түйін сөздер: Алаш, қазақ хандығы, мемлекет, ұлт, тарих.  

                                                                         

Қазақ халқының мемлекет қҧрушы ҧлт ретіндегі тарихы мыңжылдықтар мен 

ғасырлар тҧңғиығына кетеді. Ол кҥрделі,ӛзіне тән ерекшеліктері бар қҧбылыс және 

кӛрші елдер тарихымен етене сабақтасады. Ӛзінің негізгі бағыттарында ол адамзат 

дамуының тарихи заңдылықтарымен бірге ӛрістеді. Әсіресе бҧл айқын 

заңдылықтарды ежелгі Қазақстан халқының тарихи дамуынан кӛреміз. Далалы 

аймақтардағы кӛшпелі мал шаруашылығы мен кӛшпелілер дҥниесінің шегінде 

орналасқан отырықшы-қалалық тіршілік дәстҥрлердің симбиозы негізінде алғашқы 

қауымдық ӛмір формаларының қҧлдырауына байланысты дала ӛркениетінің кҥшті 

қҧндылықтары пайда болды. «Атамыз-Алаш» деген тҥсінік мың жылдықтар бойы 

Ҧлы далада  мемлекеттік идеяның негізін қҧрап келді және Қазақ хандығының 

қҧрылу  кезеңінде, жаңа мемлекеттің идеологиясына қызмет ету ҥшін кӛне 

этногониялық аңызға ӛзгерістер енгізді. Осылайша қазақ мемлекетінің пайда болуы 

жӛніндегі жаңа интерпритациялық болжам пайда болды. Орталық Қазақстанда 

Ҧлытау ӛңірінде Алаша ханға арналып кҥнбез кесене салынды. Еуразия даласының 

тҥрк-моңғол тайпаларының кҥрделі этникалық қҧрамын тек бір тҧлға-Алаша хан 

біріктіре алатын еді. 

Қҧрбанғали Халид Алаш идеясының Кӛк тҥрктер заманында да 

ықпалдастырушылық қызмет атқарғанын дәлелдермен сипаттайды. Жыл 

санауымыздың VI ғасырында тҥрк ашина әулеті Тҧран мемлекетін қайта кӛтерді. 

Ел жадында ҧмытыла бастаған «Алаш» ҧғымы тҥрк руларының бас қосуына 

ҧйытқы болғанын Қҧрбанғали Халид жазбаларындағы деректер растайды.  

Қҧрбанғали имам қолданған деректер Алаша ҧғымына кҥн сәулесіндей жарық 

беріп тҧрғанын мойындау керек. Қҧрбанғали Халид «Алаша хан жалпы хандардың 

бабасы, татар мен моңғолдың атасы»дейді. «Алаш» ҧғымы мыңжылдықтар мен 

ғасырлар шаңына кӛміліп қалмай бізге қалай жетті? Оған себеп Еуразия 

тарихының ең шешуші кезеңдерінде дала кемеңгерлері бҧл ҧлы тҧлғаға, дара 

мемлекеттік символға аса кӛңіл бӛліп, жаңғыртып отырғандығы деп есептейміз. 

Қазақ хандығының пайда болуы XIV-XV ғасырлардағы Қазақстан 

территориясындағы әлеуметтік-экономикалық және этносаяси ҥдерістердің заңды 

нәтижесі. XV  ғасырдың ортасында Еуразия даласындағы соңғы кӛшпелілер 

империясы-Алтын орданың (Ҧлҧғ ҧлыс) толық  ыдырау процесі аяқталды. 

Америка, Ҥндістан, Қытайға апаратын теңіз жолдарынң ашылуына байланысты 
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дҥниежҥзі саудасының орталығы Еуропаға кӛшіп, Орталық Азия болса, дҥниенің 

алыс тҥпкіріндегі әлжуаз периферияға айнала бастады. Бірнеше ғасыр Еуразия 

қҧрлығын меңгеріп, теңгеріп тҧрған Алтын Орда империясы дағдарысқа тҥскен 

уақытта бір орталыққа біріккен мемлекеттің орнында  ӛз халықтық жиындарының 

билігімен жҥретін жауынгер топтар қалды. Империяның ыдырауы оның қызметін 

жасап, жауға ҧстаған жасағы болған кӛшпелі жауынгер тайпаларға ауыр әсер етті. 

Осылайша ноғайлы аталған кӛшпелі жауынгер тайпалардың суперэтникалық 

бірлестігі қҧрамынан «қазақ» топтары шыға бастады.Бҧл топтардың арасында 

Алаш идеясы ҧлттық мемлекет қҧру идеялогиясы ретінде қолданыла бастағаны 

анық. Алтын Орданың негізгі жауынгер тобы ноғайлы ҧлысы (суперэтнос) ішінде 

Алаш туралы тҥсініктердің болғанын біз бірталай ортағасырлық тарихи 

шығармалардан кездестіреміз. Солардың ішінде аса бір назар салатын еңбек Масуд 

бен Усман Кухистанидің «Тарихи Абу-л-хайр-хани» аталатын ХVI ғ. алғашқы 

жартысында жазылған дҥние. Қазақ идеясының мемлекетке айналу ҥдерісінің оңай 

болмағаны Әбілқайыр тҧсындағы тоқсан екі баулы ӛзбек конфедерациялық 

қҧрылымының тҧрақты саяси кҥшке айнала алмай ӛзбек-қазақ болып ыдырап кету 

тарихынан да аңғаруға болады. «Тоқсан екі баулы» ҧғымы, ең алдымен кӛне 

қыпшаққа тән, олардың ӛз заманында біртҧтас мемлекет қҧра алмағаны белгілі. 

Осы себептен олар саны бірнеше есе кӛп болса да, Ҧлы даланы жалпағынан басып 

негізгі бӛлігін иемденіп жатса да моңғолдан оңай жеңілді. Алтын Орта дәуірінде 

бҧл қауымдастық қыпшақ атымен белгілі болып, алып империя ыдыраған дәуірде 

олар атақты Ӛзбек хан иелігінде болған ел есебінде ӛзбек атын иеленді. Сол себепті 

де «тоқсан екі баулы» ҧғымы қыпшаққа да, ӛзбекке де қатысты қолданыла береді. 

Халықтың  кӛпшілік бӛлігінің діттеген жерінен шығуы ҥшін ҧлттық идея 

тҥсінікті және анық болуы керек. Оның ҥстіне ҧлттық идеяның жҥйе қҧратын 

қасиеті болуы тиіс және ол жҥйе ӛміршең болуы ҥшін идея халықты шыққан 

тегіне, әлеуметтік жағдайына қарамастан, бір тудың астына жинауға тиісті. Біздің 

дәстҥрлі шежіреде де, қазіргі зерттеулерде де мемлекетті бір-екі адамның 

ҧйғарымымен қҧрыла қалғандай қылып кӛрсетеді. Ӛз ғҧмырында талай ерлік 

жасаған Әбілқайыр 1457 жылы оңтҥстік және оңтҥстік-шығыс Қазақстанға басып 

кіре бастаған ойраттардан Сығанақ тҥбінде  ойсырай жеңілді. Осы оқиға 

мемлекеттің дағдарысына және Қазақ хандығының қҧрылуына  мҥмкіндік жасады. 

50-ші жылдар мен 60-шы жылдардың басында Жәнібек пен Керей сҧлтандар 

Моғолстанның батыс аймағына кӛшіп кеткендіктен, Әбілқайыр хан 1468 жылы 

оларға қарсы жорық ҧйымдастырып, бірақ жолда кенеттен қайтыс болды. 

Әбілқайыр ӛлгеннен кейін Ҧлы далада Шайбан (Шибан) тҧқымының билігі 

қҧлады. Далалық ӛлкедегі Шайбан тҧқымының Ақкӛл-Жайылма сиақты хан 

ордалары қҧлазып бос қалды. Орда Ежен тҧқымы Жәнібек пен Керей хандар бастап 

Әбілқайырға бағынбай жеке мемлекеттің туын кӛтерген жауынгер азаматтардың 

тобы осы кезеңнен бастап «қазақ» атауын алды. Еркін адамдардан қҧралған ерікті 

қоғамдастық қҧрды. Олар қҧрған хандық - «Қазақ хандығы» деген атауға ие болды. 

«Қазақ» атауы Еуразиялық ҧлы далалық аймақта ерте замандардан бері 

орныққан ҧғым. Тарихи деректерге қарасақ, «қазақ» ҧғымы ең алдымен жауынгер 

және еркін азаматтардың ҧжымы ретінде дҥниеге келген қҧбылыс. Қазақ 

хандарының әулетінің  негізін салушы Орыс хан қазақтар әлі қазақ деп аталмаған 

кезде билік қҧрған. Ол «алаш» тайпаларын биледі. Керей мен Жәнібектің 

бӛлінуінен кейін ғана «қазақ» сӛзі этноним болып қалыптасты. Қазақ атауының 

негізгі қазіргі уақытта қолданыстан шығып қалған «қаз» саяси терминімен де 
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сабақтасуы бек мҥмкін.  «Қаз» дегеніміз жалпы жауынгер жасақтың қалың 

жауынгер елдің жиыны, мәжілісі. Қазға кӛп адам жиналады, оның шешімдері де 

дауыстың басымдылығымен шешіледі. Дау болып ел екіге жарылса қай жақтың 

дауысы  басым болса сол жақ жеңеді. Міне, осындай жерде билердің ӛнері 

сыналады,ол жерде шеберлік те керек, шешендік те керек, дауыстың да сынға 

тҥсетін жері осы. Бҥкіл қазақ жиынын меңгеріп кету оңай емес. Қазда мемлекеттің 

сыртқы саясаты, хан тағына мҧрагерлік, жер мен ел билігі, т.б. жалпыхалықтық 

мәселелер талқыға тҥседі. «Қаз»- нағыз халықтық, демократиялық жҥйе,ол  ел 

басшыларын халық тілегімен санасуға мәжбҥр қылатын, ел азаматтары сынға 

тҥсетін қасиетті орын. 

Қазақ идеясы–ең алдымен ҧлттық идея. Себебі «қазақ» термині әуел бастан 

тек этносты ғана емес, мемлекеттің негізгі халқына қатысты қолданылады. Қазақ 

идеясы мыңдаған жылдар бойы Еуразия кӛшпелі тҥрк-моңғол елдеріне қызмет 

жасаған Алаш идеясынан кӛрі нақтырақ. Ол империя қҧлаған уақытта соның 

қирандыларының арасынан жаңа шығып келе жатқан бір қауым жас елге арналып 

жасалған жҥйе. Ол қоғамдық жағынан қарасақ әкімшілік–саяси және этникалық 

қҧрылымдарға негіз бола алады, ал жеке тҧлғаға әсері тҧрғысынан келсек елдің жас 

азаматтары ерлікке, мәрттікке, серілікке тәрбиелейтін ҧғым. 

Міне, сондықтан, Жәнібек пен Керей бастаған Моғолстанға кӛшіп кеткен 

алаш кӛшпелілер тобы «қазақ» атауын алды. Осыдан кейін «қазақ» ҧғымы 

этнонимге айналды және еркін адамдардан қҧралған халық деген мағынананы 

беретін болды. Олар қҧрған хандық-«Қазақ хандығы» деген атауға иеленді. 

Осылайша «қазақ» сӛзі жҥз жылдың ішінде ҥш деңгейдегі сапалық ӛзгерістен ӛтті. 

Ол Алтын Орда заманында әлеуметтік термин еді, одан қазақ хандығының 

қҧрылуына байланысты саяси терминге ауысты, Қазақ хандығына енген рулар мен 

тайпалардың мемлекетке қажетті идеология және туыстыққа негізделген әкімшілік-

территориялық жҥйе қалыптастыруына байланысты этнос атауына айналды, ол 

енді Қазақ хандығына қараған елді білдірді.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с государственным 

началом степных народов Евразии, в частности, казахские легенды, связанные с 

именем мифичекого Алаша-хана. На наш взгляд, в ходе крупнейших 

демографических потрясений, передвижении племен и великих миграций еще в 

древние времена на территории Казахстана потестарные отношения начинают 

прерастать в государственный организм. Впоследствии, в XV в. это образование 

получило название «қазақ», под которым, прежде всего, подразумевается вольный, 

свободолюбивый житель степи. 

 

SUMMАRY 

 This article discusses some of the issues related to the state`s beginning of the 

Eurasian steppe peoples, in particular, the Kazakh legends associated with the name of 

mythical Alash Khan. In our opinion, in the largest demographic shocks, movement and 

great migrations of tribes in ancient times on the territory of Kazakhstan the potestary 

relationship begins to develop into a public body. Afterwards, in the XV c. that formation 

was called Kazakh, which primarily refers to a free, freedom-loving resident of the 

steppes. 
 

 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И КАЗАХСТАН 

 

Есельбаев А.А.,  

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье рассматривается о проявлении коррупции в обществе 

современного  Казахстана и о том что, коррупция в его политической системе 

обусловлено комплексом причинно-следственных факторов. 

Ключевые слова: коррупция, борьба, опыт, Казахстан, рубеж.  

 

Неоднозначный и сложный процесс перехода казахстанского общества от 

тоталитаризма к демократии вызвал рост и обострение различных социально-

политических проблем, среди которых особое место занимает проблема 

коррупции. Очевидно, что за годы развития Республики Казахстан как суверенного 

государства это явление охватило практически все сферы жизнедеятельности 

общества и приобрело системный характер. 

Если в советское время и первые годы независимости Казахстана коррупция 

рассматривалась как обычное преступление, наряду со многими другими, то, 

начиная примерно с 1997 года, она уже осознается как явление, создающее 

реальную угрозу становлению и развитию государственности, политике 

демократических и рыночных преобразований, законным правам и интересам 

граждан, обеспечению законности, правопорядка, национальной безопасности 

государства, такое отношение к коррупции на самом высшем уровне 

государственной власти не случайно. Проникнув в государственный аппарат и 

пустив здесь большие корни, коррупция разлагает его изнутри, создает серьезные 

проблемы во взаимоотношениях между государством, его органами и их 

должностными лицами, с одной стороны, и гражданами, частными 

хозяйствующими субъектами, общественными организациями и иными 

http://kursovik.kz/?page=showwork&id=866
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институтами гражданского общества, с другой стороны, и тем самым подрывает у 

граждан доверие к государству. 

В посттоталитарных государствах коррупция стала системным явлением, 

охватившим практически все сферы жизнедеятельности общества, тем самым она 

подрывает политические, правовые, экономические и морально-нравственные 

устои общества. 

В условиях формирования глобального финансового рынка коррупция и тесно 

связанная с нею легализация или, как ее еще называют, «отмывание», 

криминальных денег, могут вызвать дестабилизацию экономики не только в 

развивающихся, но и в развитых странах. Очевидно также, что с эволюцией 

политических отношений, социально-экономической инфраструктуры, научно-

технического потенциала и других элементов человеческой цивилизации 

развивалась и коррупция, приобретая новые формы, виды и масштабы проявления. 

В условиях глобализации возрастает опасность того, что международные 

преступные группировки посредством использования коррупции могут получить 

реальные рычаги воздействия на политику и экономику не только отдельных стран, 

но и в международном масштабе. С коррупцией уже тесно сращиваются такие 

реально угрожающие глобальной безопасности явления, как международный 

терроризм и наркобизнес. 

Постсоциалистические страны осознают негативное влияние коррупции не 

только на их экономику и политику, но и на международные связи. Она, в 

частности, способна   сильно подорвать репутацию данных стран в мировом 

сообществе и сократить возможности для привлечения иностранных инвестиций в 

свою экономику. 

В настоящее время в научно-исследовательских материалах и публицистике 

активно используется понятие "системная коррупция". В данном случае коррупция 

понимается как часть системы общественных отношений, охватывающая 

практически все сферы социальной жизни. При этом она признается настолько 

неотъемлемой частью этой системы, что последняя фактически не может без нее 

функционировать. Такое понимание коррупции означает присутствие данного 

явления не только в системе государственной власти и управления, но и в частном 

секторе. Выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры PK 

Президент государства Назарбаев Н. А., отметил, что « коррупция значительно 

снижает конкурентоспособность государства, препятствует осуществлению 

демократических образований в обществе, подрывает в людях веру в закон и 

справедливость, в конечном счете - доверие к власти»\3\. Коррупция затрагивает 

все уровни занятости и, более того, является фактически составляющей 

экономических и политических институтов. 

Сложный и неоднозначный переход Казахстана от командно-

административной системы управления обществом и государством к 

демократической модели вызвал целый комплекс не менее сложных и 

противоречивых процессов и породил ряд довольно острых и болезненно 

воспринимаемых обществом проблем. В этих условиях произошло расширение 

форм и масштабов проявления коррупции,, которая сравнительно быстро охватила 

практически все основные сферы общественной жизни и приобрела таким образом 

системный характер. 

Проявление коррупции в обществе современного Казахстана и особенно в его 

политической системе обусловлено комплексом причинно-следственных факторов. 
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Обобщение оценок этих факторов, данных казахстанскими и зарубежными 

экспертами , позволяет вывести следующую их классификацию: 

1. Политические факторы: 

 Закрытая политическая система. 

 Дисбаланс между ветвями государственной власти 

 Неразвитость институтов гражданского общества.  

 Отсутствие у политической оппозиции возможностей и механизмов влияния 

в политической системе страны, 

 Абсентеизм. Данное явление имеет два основных значения. Согласно 

первому из них абсентеизмом является сознательное уклонение граждан от участия 

в выборах в органы государственной власти. В широком смысле абсентеизм 

означает факт равнодушного отношения населения к политической жизни, 

обывательское представление отдельных людей о том, что от них в политике 

ничего не зависит 

2. Административные факторы: 

 Закрытость процесса принятия государственных решений. 

 Чрезмерная бюрократизация системы государственной власти и управления. 

 Неэффективная кадровая политика 

2.4. Коммерциализация системы государственной власти и управления.. 

2.5 Отступления должностных лиц государственных органов от 

установленных правил. 

2.6. Неэффективность механизмов внутреннего контроля в системе 

государственной власти и управления. 

3. Правовые: 

 Правовой нигилизм в общественном сознании 

 Несоблюдение прав и свобод граждан. 

3.3. Несовершенство и неработоспособность действующего законодательства. 

3.4. Чрезмерное нормотворчество государственных органов. 

3.5.Отсутствие законодательного регулирования лоббистской деятельности 

4. Социальные факторы: 

 Бедность основной массы населения 

 Снижение уровня образования населения 

 Неспособность государства обеспечить государственным служащим 

достойное существование. 

5. Экономические факторы: 

5.1. Неравенство возможностей экономических факторов.  

5.2.Отсутствие  прозрачности  бюджетной  и финансово-кредитной системы. 

 Отсутствие прозрачности в сфере приватизации. 

 Неэффективная налоговая и таможенная система 

5.5.Отсутствие действенной системы контроля за процессом предоставления 

льгот в различных сферах экономической деятельности. 

6. Социокультурные факторы: 

 Ухудшение морально-нравственных устоев общества 

 Сохранение патриархально-традиционной политической культуры общества. 

 Проявления трайбализма. 

7. Внешние факторы. 

 Геополитическое положение Казахстана. 
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 Проникновение и усиление позиций иностранного капитала. Необходимо 

отметить, что в Казахстане, в том числе и в его политической системе, эксперты 

выделяют два уровня коррупции: 

1) верхушечная коррупция, которая охватывает самые верхние звенья системы 

государственной власти и управления. На этом уровне берутся "комиссионные" за 

заключение крупных контрактов, отмывание денег за рубежом, выдачу разрешений 

на проведение банковских операций с бюджетными средствами, предоставление 

кредитов, льготных экспортных квот, назначение на высокооплачиваемую либо 

позволяющую иметь незаконный доход должность в госаппарате и т.д.; 

2) низовая коррупция. Этот уровень включает в себя взятки, которые берут 

чиновники нижнего и среднего звена управления и работники бюджетных 

организаций за оказание гражданам определенных услуг в процессе своей 

деятельности вследствие своей очень низкой зарплаты, размытых 

административных процедур и попустительства со стороны руководства 151. 

Низовая коррупция имеет наибольшее распространение и носит устойчивый 

характер. Она присутствует почти везде, где рядовые граждане сталкиваются с 

необходимостью обращаться к государству, или, наоборот, государство считает 

уместным тревожить граждан по тем или иным вопросам. При этом при 

минимальном риске для обеих сторон она обладает специфической ценностью не 

только для получателя или вымогателя взятки, но и для взяткодателя. Взятка 

помогает решать постоянно возникающие бытовые проблемы и одновременно 

служит небольшой платой за постоянную возможность совершения мелких 

нарушений законодательства. 

Масштабная низовая коррупция представляет и наибольшую опасность для 

общества и государства. Во-первых, она создает благоприятный психологический 

фон для существования и проявления остальных форм коррупции. Во-вторых, она 

способствует распространению коррупции по всей горизонтали и вертикали 

общественных отношений. В связи с этим она создает основы для верхушечной 

коррупции и формирования организованных коррупционных структур и сообществ 

в целом. 

Коррупция также имеет возможности проявляться в процессе проведения 

выборов в органы государственной власти и местного самоуправления и в 

деятельности политических партий. В первом случае речь идет о вероятных 

попытках подкупа избирателей со стороны кандидатов и их доверенных лиц, 

подкупа кандидатами членов избирательных комиссий в целях получения 

определенной поддержки с их стороны, вымогательства самими членами 

избирательных комиссий взяток у кандидатов, наблюдателей, журналистов за 

невмешательство в их деятельность во время выборов. Сюда также можно отнести 

возможные махинации кандидатов и политических партий со средствами, 

направленными для проведения избирательной кампании, включая привлечение в 

свои избирательные фонды средства незаконного происхождения, использование 

денег вне фондов и т.д. 

В то же время практически все политические партии Казахстана в условиях 

отсутствия в стране механизмов их реального участия в осуществлении 

государственной власти и управления фактически лишены вследствие этого 

серьезного влияния на развитие ситуации в республике. 

Поэтому их финансово-хозяйственная деятельность, сопряженная с 

нарушением действующего законодательства, не играет решающего значения для 
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определения состояния уровня коррупции в республике в целом. Такое значение 

будет иметь место только тогда, когда участие политических партий при 

формировании высших законодательных и исполнительных органов власти будет 

носить решающий характер. 

Таким образом, изложенная выше оценка проявления и масштабов коррупции 

в политической системе Казахстана позволяет утверждать о высокой степени 

угрозы этого явления для стабильного функционирования как указанной системы, 

так и всего казахстанского общества и государства. Особенно это угроза 

обусловлена наибольшим проявлением коррупции в органах государственной 

власти и управления, чем в других сферах общественной жизни. Данное 

обстоятельство актуализирует необходимость постоянного противодействия 

коррупции, а также совершенствования системы и механизмов этого 

противодействия. 

Коррупция всегда будет процветать во мраке тоталитаризма, авторитаризма и 

диктатуры - режимов, ограничивающих власть в руках нескольких никому не 

подотчетных лиц. По определению, абсолютизм и диктатура ограничены 

меньшими этическими требованиями, чем демократия. При тоталитарных режимах 

коррупция часто напрямую связана с нарушениями прав человека. В Латинской 

Америке многие диктаторы годами оправдывали свое правление, ссылаясь на 

коррумпированные режимы недавнего прошлого. Эти самые диктатуры часто были 

лишь фасадом для воров и казнокрадов. И в каждом из этих случаев граждане и 

журналисты были лишены законных рычагов разоблачения бесцеремонности и 

коррумпированности своего правительства посредством компетентной и 

заслуживающей доверия юридической системы. В то же самое время коррупцию 

лучше всего изобличать, а также вести с ней борьбу при демократии. Коррупцию 

можно изучить и искоренить в среде плюрализма, терпимости, свободы слова и 

личной безопасности - среде, которую гарантирует только демократия. 

Борьба с коррупцией представляет собой борьбу с опасным социальным 

явлением, влекущим за собой разложение общества и государства. Когда 

государственные служащие, лица, уполномоченные на выполнение 

государственных и иных управленческих функций, в том числе и в частном 

секторе, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой 

должности вопреки интересам службы и установленным нормам права и морали в 

целях личного обогащения.  

В целях дальнейшего определения основных направлений 

антикоррупционной политики государства,Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев своим указом утвердил Антикоррупционную стратегию Республики 

Казахстан на 2015-2025 годы. 

В таком документе ведущая роль должна отводиться комплексным мерам 

превентивного характера, способным коренным образом сократить уровень 

коррупции, искоренить причины и условия, ее порождающие в разных сферах 

жизни государства и общества. То есть акцент должен быть сделан на устранение 

предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями», - отмечается  в 

стратегии. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики предполагает 

также приоритетность мер по устранению административных барьеров на пути 

развития бизнеса, эффективную защиту прав и законных интересов отечественных 
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и иностранных предпринимателей, работающих в Казахстане, от любых 

коррупционных проявлений. 

Ключевые направления, основные подходы и приоритетные меры стратегии – 

это противодействие коррупции в сфере государственной службы, внедрение 

института общественного контроля, противодействие коррупции в 

квазигосударственном и частном секторе, предупреждение коррупции в судебных 

и правоохранительных органах, формирование уровня антикоррупционной 

культуры, развитие международного сотрудничества по вопросам  

противодействия коррупции и мониторинг и оценка реализации Стратегии. 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося 

государства» возводит коррупцию в ранг прямой угрозы национальной 

безопасности и нацеливает государство и общество на объединение усилий в 

борьбе с этим негативным явлением. 

Главный стратегический документ нашей страны, отражающий 

принципиальную позицию Казахстана по этому важному вопросу, служит основой 

антикоррупционной политики государства в предстоящие годы. 

Общеизвестно, что коррупция ведет к снижению эффективности 

государственного управления, инвестиционной привлекательности страны, 

сдерживает поступательное социально-экономическое развитие.  

Казахстан с первых дней государственной независимости целенаправленно и 

поэтапно следует курсу на создание эффективных, соответствующих мировым 

стандартам, институтов и механизмов противодействия коррупции. 

В нашей стране действует современное антикоррупционное законодательство, 

основой которого являются законы «О борьбе с коррупцией» и «О государственной 

службе», реализуется ряд программных документов, образован специальный 

уполномоченный орган, комплексно реализующий функции в сфере 

государственной службы и противодействия коррупции, активно осуществляется 

международное сотрудничество в сфере антикоррупционной деятельности.  

На принципах меритократии, при которой руководящие посты занимают 

способные и профессионально подготовленные люди, независимо от их 

социального происхождения и имущественного положения, сформирована система 

государственной службы, в том числе с четким разграничением и определением 

функций и полномочий каждого органа и должностного лица государства. 

Приняты комплексные меры по развитию сферы государственных услуг и 

информатизации работы государственного аппарата, сокращающие прямые 

контакты чиновников с гражданами и минимизирующие условия для 

коррупционных явлений.  

Предпринимаемые меры по повышению уровня жизни граждан, росту 

национальной экономики, улучшению условий ведения бизнеса, правовой 

грамотности и социальной активности населения, внедрению электронного 

правительства, позволившие Казахстану войти в число  50-ти наиболее 

конкурентоспособных стран мира, также создают предпосылки для формирования 

культуры законопослушания и общепринятых антикоррупционных моделей 

поведения.     

Вместе с тем, решение стратегических задач по дальнейшему росту 

экономики, повышению благосостояния народа, воплощению в жизнь 

амбициозной задачи по вхождению в число тридцати наиболее 

конкурентоспособных стран мира, требует принятия новых системных мер, 
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основанных на модернизации антикоррупционной политики государства и 

повышения роли институтов гражданского общества в ее реализации, что 

позволило бы максимально минимизировать коррупционные проявления.  

В этой связи на данном этапе есть необходимость принятия нового 

программного документа государства, определяющего стратегию противодействия 

коррупции (далее – Стратегия или Антикоррупционная стратегия).  

В таком документе ведущая роль должна отводиться комплексным мерам 

превентивного характера, способным коренным образом сократить уровень 

коррупции, искоренить причины и условия, ее порождающие в разных сферах 

жизни государства и общества. То есть акцент должен быть сделан на устранение 

предпосылок коррупции, а не на борьбу с ее последствиями. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики предполагает 

также приоритетность мер по устранению административных барьеров на пути 

развития бизнеса, эффективную защиту прав и законных интересов отечественных 

и иностранных предпринимателей, работающих в Казахстане, от любых 

коррупционных проявлений. 

В целом, такая Стратегия должна охватывать основные сферы 

жизнедеятельности государства и общества, предусматривать  разработку и 

осуществление комплекса разносторонних и последовательных 

антикоррупционных мер и, тем самым, обеспечить максимальное снижение 

коррупции на всех уровнях государственной власти, а также в частном секторе, 

сформировать нетерпимое отношение казахстанских граждан к этому социальному 

злу.    

При этом определяемые Стратегией базовые направления не могут быть раз и 

навсегда данными. Они должны корректироваться по мере выполнения отдельных 

мероприятий и с учетом результатов глубокого анализа явления коррупции, ее 

причин, мотивации коррупционного поведения, серьезной и объективной оценки 

состояния дел в сфере борьбы с коррупцией. 

 

Литература: 

1. Борьба с коррупцией с оглядкой на зарубежный опыт. http://ria.ru/analytics 

2. Борьба с коррупцией (зарубежный опыт). http://abiyev.kz/ 

 

 

Түйін  

Мақалада қазіргі таңдағы Қазақстан ӛміріндегі жемқорлық мәселесінің кӛрініс 

беруі және саяси жҥйедегі оның болуының себеп-салдарлық факторлар кешені 

туралы қарастырылады.  

 

Summary  

In article is considered about manifestation of corruption in the society of modern 

Kazakhstan and about that, corruption in its political system it is caused by a complex of 

cause and effect factors. 
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ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО                    

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Сагимбаева А.В., 

магистрант Академии Кайнар 

 

 В статье рассматривается основные стандарты государственного 

финансового контроля и их характеристики.  

Ключевые слова: стандарты, финансовая контрольл, планирование, 

экономика, рост. 

 

 Задачами исключительной важности являются наличие действенной системы 

государственной власти, обеспечение взаимосогласованной деятельности 

законодательной, исполнительной и судебной властей, четкая конституционная 

регламентация их полномочий и контроль за их осуществлением. В современной 

трактовке применительно к рассматриваемому виду контроля следует понимать 

процедуру принятия закона о государственном бюджете. Содержание 

парламентского контроля имеет специфический характер в силу действия принципа 

сдержек и противовесов в системе разделения властей: здесь исключается 

организующее начало парламентского контроля, так как организация исполнения 

закона – прерогатива исполнительной власти. 

 Стандарты государственного финансового контроля делятся на общие 

стандарты, рабочие стандарты, стандарт отчетности, стандарты управления и 

контроля качества. В данной статье мы расскажем о рабочих стандартах — 

стандартах, которые систематизируют и упорядочивают действия работников 

органов контроля по осуществлению ими контроля. 

К рабочим стандартам относятся планирование, надзор, доказательства и 

документация. 

Целью стандарта «Планирование» является содействие качественному, 

экономичному, эффективному, результативному и своевременному проведению 

контроля. Проведение каждого контроля должно планироваться надлежащим 

образом для обеспечения его эффективного, своевременного осуществления и 

достижения всех его целей. Планирование осуществляется для обеспечения 

взаимосвязанности всех этапов контроля — от предварительного изучения объекта 

контроля, разработки плана, программ контроля до составления отчета по 

результатам контроля.  

Составлению плана и программ контроля должно предшествовать 

предварительное изучение объекта контроля на основе доступной информации, 

включая ознакомление с нормативными правовыми актами, относящимися к 

деятельности объекта контроля, процедурами его финансирования и 

производимыми им расходами. При планировании контроля определяются 

приоритеты, цели и масштабы, а также необходимые для его осуществления 

ресурсы. План контроля, все изменения и дополнения к нему утверждаются 

руководителем органа контроля, а программы контроля, являющиеся детально 

разработанным порядком проведения контроля, утверждаются соответствующим 

должностным лицом или руководителем подразделения органа контроля. 
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Целью стандарта «Надзор» является обеспечение выполнения программы 

контроля в полном объеме и объективности при планировании, проведении 

контроля и подготовке отчетов по результатам контроля. Надзор должен 

осуществляться на всех стадиях контроля независимо от уровня квалификации и 

профессионализма работников органа контроля. Степень надзора определяется в 

зависимости от сложности контроля, уровня квалификации и профессионализма 

группы контроля или отдельного работника органа контроля, участвующего в 

осуществлении контроля. 

Руководители органов контроля самостоятельно определяют формы и методы 

надзора, но в обязательном порядке надзору подлежат содержание, методы 

осуществления контроля, а также действия работников органов контроля по 

выполнению заданий, предусмотренных программами контроля. Надзор должен 

включать инструктирование, информирование о наиболее часто возникающих 

проблемах, контроль за проделанной работой, разрешение споров в случаях 

расхождения мнений в группе, осуществляющей контроль, а также внесение 

изменений в план и программы контроля. 

Целью стандарта «Доказательства» является обеспечение сбора объективных 

и достоверных данных, на основе которых могут быть сформулированы 

адекватные выводы и рекомендации по результатам контроля. Рабочие документы 

должны содержать достаточный объем информации, служащей доказательством 

достоверности и объективности заключений по результатам контроля. 

Доказательства должны соответствовать таким качественным характеристикам, как 

уместность в отношении цели контроля, достоверность и компетентность. Основой 

доказательств могут служить материалы и информация, собранные 

непосредственно на объекте контроля, а также полученные из других достоверных 

данных. 

Сбор и обработка информации должны производиться тщательным образом в 

соответствии с утвержденными программами контроля. Выводы и рекомендации 

по результатам контроля должны основываться на документальных и 

аналитических доказательствах. Методы сбора и обработки информации должны 

быть адекватными целям и задачам контроля. При сборе доказательств работники 

органов контроля могут использовать все доступные методы и процедуры сбора 

доказательств, не противоречащие требованиям законодательства. 

Целью стандарта «Документация» является обеспечение подготовки и 

систематизации рабочих документов по всем этапам контроля. При 

документировании должны собираться все необходимые материалы, 

подтверждающие заключения контроля, которые должны быть надлежащим 

образом систематизированы для последующего использования и хранения. 

Работники органов контроля самостоятельно определяют материалы, 

необходимые для документирования. Объем и содержание документации должны 

определяться в зависимости от масштаба, характера контроля и сложности 

деятельности объекта контроля. Документация должна подшиваться и храниться в 

установленном порядке, а работники органов контроля должны обеспечить 

сохранность всех рабочих документов контроля. 

Целью стандарта «Отчетность» является обеспечение прозрачности контроля, 

укрепление финансовой дисциплины и обеспечение взаимодействия между 

органами контроля путем унификации отчетов. Отчет по результатам контроля 
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должен быть подготовлен и представлен своевременно для оперативной 

реализации результатов контроля. 

Содержание отчетов должно отвечать следующим принципам:  

- отчет о результатах контроля должен содержать всю информацию, 

достаточную для подтверждения того, что цели контроля были достигнуты 

(принцип полноты);  

- отчет о результатах контроля должен быть кратким, 

систематизированным и исключать повторы (принцип краткости);  

- отчет о результатах контроля должен быть логичным и доступным для 

понимания (принцип логичности);  

- отчет о результатах контроля должен составляться с учетом возражения 

объекта контроля (при их обоснованности), а также мнения экспертов, на основе 

объективного отношения к объекту контроля (принцип объективности); 

- отчет о результатах контроля должен основываться только на собранных 

доказательствах с тем, чтобы не допускать неопределенности, двусмысленности, 

неверного толкования, с использованием общепринятых аббревиатур и терминов 

(принцип точности);  

- отчет о результатах контроля должен быть нацелен на повышение 

эффективности исполнения республиканского и местных бюджетов, повышение 

финансовой дисциплины и укрепление взаимопонимания между объектами 

контроля и органами контроля (принцип конструктивности). 

Отчет должен содержать вводную часть, цели контроля, масштаб контроля, 

изложение основных результатов контроля и заключительную часть. По 

результатам контроля должны подготавливаться акты, заключения, 

констатирующие выявленные факты и оформленные в установленном порядке. 

Постановления, предписания и представления органов контроля должны содержать 

выводы и рекомендации, направленные на исправление недостатков в объекте 

контроля и, при необходимости, предложения по проведению последующего 

контроля с указанием его отдельных направлений, не охваченных настоящим 

контролем. 

В заключение отметим, что, практическая реализация стандартов должна 

обеспечиваться путем разработки и утверждения производных от них 

методических и других документов, описывающих методы и процедуры 

осуществления контроля. 

Стандарты обязательны для соблюдения органами контроля, их работниками, 

работниками других государственных органов, участвующими в осуществлении 

контроля. Специалисты аудиторских организаций и эксперты, привлекаемые к 

осуществлению государственного финансового контроля, также должны 

соблюдать нормы стандартов. 
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Түйін 

Мақала мемлекеттік қаржылық бақылау және олардың сипаттамаларының 

негізгі стандарттары туралы қарастырылады. 

 

Summary  

The article deals with the basic standards of the state financial control and their 

characteristics. 

 

 

РОЛЬ И МЕСТО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
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В статье рассматривается о роли и месте иностранных инвестиций в 

Республике Казахстан.  

Ключевые слова: инвестиция, капитал, развитие, экономика, рост.  

    

Участие зарубежного капитала в развитии национальной экономики 

обусловлено объективными закономерностями участия страны в международном 

разделении труда и свободным движением капитала в мировом экономическом 

пространстве. История мировой экономики, в особенности экономики 

развивающихся стран, убедительно показывают, что импорт капитала становится 

порой решающим фактором их экономического подъема. На каждый процент 

прироста ВВП страна, решающая задачи экономического роста, должна выделять 

на производственные инвестиции не менее 3% ВВП. 

Если проанализировать этапы экономического подъема таких промышленно 

развитых стран, как США, ФРГ, Японии, Франция, Великобритания и др., 

нетрудно заметить, что в последние десятилетия практически во всех случаях 

периодам наибольшей инвестиционной активности в этих странах соответствовали 

периоды самых высоких темпов подъема экономики. 

Повышенной инвестиционной активностью связан и известный 

экономический феномен последнего периода - появление «новых индустриальных 

стран» Азии: Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга. Благодаря 

инвестициям в этих странах в короткий срок были созданы стабильные 

экономические структуры с крупным динамичным экспортным потенциалом, 

способным быстро адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре мирового рынка, 

осуществлен переход к широко-фронтальному развитию современных наукоемких 

отраслей экономики. К сожалению, инвестиционный фактор не нашел 

достойного отражения в программах стабилизации и экономического подъема 

Казахстана и многих других стран СНГ. Это объясняется скорее недооценкой роли 

инвестиций в экономике и методологически ошибочной точкой зрения о том, что 

после достижения финансовой стабилизации в экономике, снижения инфляции 
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инвестиционная активность предприятий будет возрождаться самопроизвольно [1].

 При всем разнообразии форм и принципов привлечения международного 

капитала импорт капитала для развивающихся стран становится мощным 

катализатором ускорения социально-экономического роста. В особенности 

привлекательно и эффективно его использование при наличии природных богатств, 

на освоение которых требуются значительные средства и которые способны дать 

гораздо больший и гарантированный эффект. 

Очевидно, что для развивающихся стран недостаток собственных 

инвестиционных ресурсов, сопровождающийся, инвестиционным кризисом 

означает то, что импорт зарубежного капитала и инвестиций выступает 

практически единственным шансом решить проблему. 

В этом можно убедиться, обратившись к обзору ситуации с другими 

источниками инвестирования в странах СНГ в условиях экономического кризиса. 

Денежно-кредитная политика для перехода от плановой неэффективной и 

неконкурентоспособной экономики к рыночной вкупе с достаточно высокими 

налогами на прибыль привели к тому, что последняя сегодня не может выступать 

серьезным источником инвестирования, поскольку она направляется полностью на 

текущее потребление. К тому же экономика стран СНГ состоит на треть из 

убыточных предприятий, а с учетом того, что многие предприятия 

преимущественно выживают за счет роста цен, эта доля достигает две трети. 

Правительство Казахстан в целях изыскания средств для финансирования 

структурной модернизации экономики при низком уровне инвестиционной 

активности отечественных предприятий в качестве приоритетного направления 

определило привлечение иностранного капитала. Для реализации указанного 

приоритета в числе первоочередных задач выдвигается создание условий для 

стимулирования притока  в страну иностранного капитала, придание нужной 

направленности и подчиненности национальным интересам уже 

осуществляющемуся процессу. 

Развитие экономики Казахстана в значительной степени зависит от 

привлеченных в страну инвестиций и их рационального использования. 

Иностранный капитал является одним из важнейших источников инвестирования 

экономики Казахстана, поскольку он способен дать импульс реструктуризации 

экономики, преодолению научно-технического отставания, положить начало 

расширению инновационных процессов, созданию новых рыночных 

организационно-экономических институтов и рыночной инфраструктуры. Участие 

зарубежного капитала в развитии национальной экономики обусловлено 

объективными закономерностями участия страны в международном разделении 

труда и свободным перемещением капитала в мировом экономическом 

пространстве. История мировой экономики, в особенности экономики 

развивающихся стран убедительно показывает, что импорт капитала становится 

порой решающим фактором их экономического подъема. Такая роль зарубежного 

капитала в подъеме экономики отчетливо видна на примере новых индустриальных 

стран Юго-Восточной Азии. Только при его непосредственном участии данные 

страны ускоренно прошли ставшие уже классическими этапами современной 

индустриализации: развитие импортозамещающих отраслей, создание экспортного 

потенциала и развитие наукоемких отраслей. В результате по производству 

некоторых видов продукции, включая наукоемкие, новые индустриальные страны 

вышли на передовые рубежи в мировом хозяйстве. Рекордной величины достигли 
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зарубежные инвестиции в Индонезии. На долю иностранных вложений приходится 

около 22% всех инвестиций в индонезийскую экономику. Иностранным 

инвестициям обязана в своем развитии и Бразилия. На долю иностранных и 

совместных предприятий приходилось около 30% промышленного производства, 

главным образом в важнейших его отраслях- машиностроении, металлургии, 

химии и нефтехимии. Вместе с тем, участие международного капитала значительно 

не только в экономике развивающихся стран, но и промышленно развитых странах. 

Например, в США накопленный объем прямых иностранных инвестиций, 

составляющий в 1976 году почти 30 млрд.долл, к концу 90-х возрос более чем в 20 

раз. 

Значение иностранного капитала для экономики Казахстана не должно 

ограничиваться только задачей выхода на международный рынок и достижением, в 

перспективе, оптимизации межотраслевой структуры экономики. Территория 

страны огромна, а инфраструктура недостаточно развита, необходима ее 

укрепление, а в ряде случаев - и создание заново. Но главное значение 

иностранных инвестиций должно заключатся в создании условий для развития 

человеческого потенциала – за счет использования иностранными инвесторами 

природных ресурсов республики. Таким образом, будучи заинтересованным в 

привлечении иностранного капитала, создавая благоприятные условия для его 

вложения, государство должно урегулировать многие вопросы в этой области [2].  

В комплексе стратегических и тактических мер по развитию экономики 

активизация инвестиционного процесса, привлечение в республику иностранных 

инвесторов играют весьма важную роль. Конечно, наиболее идеальным  является 

случай, когда экономический подъем осуществляется на собственной ресурсной 

базе, без помощи международного капитала вообще и в особенности кредитов. Как 

правильно отметил известный специалист в мире по проблемам формирования 

конкурентных экономик М.Портер: «Широкие иностранные инвестиции … обычно 

указывает на то, что процесс совершенствования конкурентоспособности 

экономики данной страны протекает не вполне здоровым образом…Иностранные 

капиталовложения, поступающие в страну некогда не решают проблему 

обеспечения конкурентоспособности этой страны». 

        Страны - импортеры иностранного капитала заинтересованы в привлечении 

иностранных инвестиций по следующим причинам: 

общая нехватка средств для финансирования экономического развития 

страны, необходимость повышения уровня занятости населения, преодоления 

дефицита платежного баланса и так далее. 

Средне - и высокоразвитые страны привлекают иностранный капитал для 

совершенствования региональной структуры хозяйства, получения новой техники 

и технологии, повышении конкурентоспособности. 

Портфельные инвестиции, осуществляемые путем приобретения 

иностранными инвесторами паев, акций и других ценных бумаг на владение 

собственностью в стране - объекте вложения капитала, хотя эта форма инвестиций 

составляет менее 10% акционерного капитала и не дает инвесторам права полного 

контроля за деятельностью предприятия или владения ими. Продажа акций 

выгодна  для государства, потому что позволяет получить валютные средства, 

которые могут быть использованы как для погашения внешней задолженности, так 

и на финансирование высокоэффективных капитальных вложений в приоритетные 

отрасли народного хозяйства. Портфельные инвестиции могли бы занимать 
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ведущее место  в экономике РК, но в данный момент иностранных инвесторов эта 

форма вложения капитала достаточно не привлекает. Это во многом зависит от 

сравнительно меньшей привлекательности. 

Аренда или концессия, то есть предоставление зарубежным 

предпринимателям права осуществления разного рода хозяйственной деятельности 

на условия долгосрочной аренды. В современный период концессии не получили в 

Казахстане должного развития и не действует в республике Закона «О концессии». 

Целесообразно отметить роль значимости портфельных инвестиций в 

Республике Казахстан. Привлечение портфельных инвестиций для развивающейся 

страны возможно двумя путями: 

- Выход государства и крупных национальных предприятий на мировой 

рынок ценных бумаг в качестве эмитентов ценных бумаг(государственных 

облигаций, корпоративных ценных бумаг). 

- Привлечение зарубежного капитала в инвестиционных целях на 

внутренний национальный рынок ценных бумаг. 

В первом случае иностранные инвестиции осуществляются в виде инвестиций 

в ценные бумаги страны-заемщика. Эмиссия и инвестиции осуществляются на 

международном рынке ценных бумаг. Инвестиции в ценные бумаги включают в 

себя инвестиции в облигации и акции и коммерческие бумаги. Важнейшее место 

среди них занимают облигационные рынки. Он разделен на два сектора: рынок 

иностранных облигаций и рынок еврооблигаций. 

Рынок иностранных облигаций - рынок ценных бумаг, выпускаемые 

иностранными заемщиками через крупные банковские структуры на национальных 

рынках облигаций с целью привлечения средств местных инвесторов. Выпуск 

иностранных облигаций сосредоточен на национальных фондовых рынках четырех 

стран: США, Швейцария, Япония и Германия. 

Рынок еврооблигаций появился и стал служить в нарастающих масштабах 

источником привлечения финансовых ресурсов с 1964 года. Особенностью 

еврооблигации служит ее номинальная и рыночная стоимости определяющееся в 

иностранной валюте. В отличии от иностранных займов еврозаймы реализуются на 

рынках нескольких стран. Они выпускаются на срок от 5 до 40 лет. 

Второй путь привлечения портфельных инвестиций- привлечение 

иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок, более потенциальный 

путь привлечения иностранного капитала.    

Второй путь привлечения портфельных инвестиций - привлечение 

иностранных инвесторов на отечественный рынок. 

К сожалению, такая форма зарубежных инвестиций пока еще не нашла 

применения - по той простой причине, что иностранных инвесторов не привлекает 

перспектива вкладывания «портфельных» инвестиций в Казахстан - в следствие 

существования ряда негативных факторов, характерных для ситуации, 

сложившейся в экономике республики. 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в значительной мере отражает 

реальное положение Казахстана в международном разделении труда, 

выступающего как экспортер сырьевых ресурсов и продуктов и как импортер 

технологии, рассчитанных в первую очередь на потребительский спрос. В то же 

время отраслевая структура инвестиций свидетельствует и о том какие категории 

иностранных инвесторов в первую очередь готовы производить прямые 

инвестиции, невзирая на довольно высокие риски. К ним относятся: 
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Крупнейшие транснациональные компании, рассматривающие вложения в 

Казахстан как способ получения доступа к его ресурсам и к внутреннему рынку; 

Средний и мелкий иностранный капитал, привлекаемый в РК сверхвысокой 

рентабельностью и быстрой окупаемостью отдельных проектов, не требующих 

высоких капитальных затрат, прежде всего, в торговле, строительстве и сфере 

услуг [3].  

Создание с помощью иностранного капитала успешно работающих 

предприятий могло бы расширить совокупную емкость рынка товаров, услуг, 

рабочей силы и тем самым способствовать возрождению экономики. Путем 

покупок акций и предприятий иностранные инвесторы способны обеспечить 

производства с простаивающими мощностями стартовым капиталом. Зарубежные 

инвестиции могли бы стать важным фактором экономического роста нашей 

страны, однако мешают их недостаточный объем.      
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Түйін 

Мақалада шет елдік инвестициялардың Қазақстан Республикасындағы орны 

мен рӛлі туралы қарастырылады. 

 

Summary  

In article is considered about a role and a place of foreign investments in the 

Republic of Kazakhstan. 
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